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Emenda 65
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
qegħdin dejjem iżjed jiġu offruti varjetà 
wiesgħa ta’ tipi differenti ta’ prodotti ta’
investiment meta jikkunsidraw jagħmlu 
investiment. Dawn il-prodotti spiss
jipprovdu soluzzjonijiet speċifiċi ta’ 
investiment imfassla skont il-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, iżda 
spiss ikunu kumplessi u diffiċli biex 
jinftiehmu. Id-divulgazzjonijiet eżistenti 
għall-investituri f'dawn il-prodotti ta’ 
investiment mhumiex koordinati u spiss 
jonqsu milli jgħinu lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur jipparagunaw bejn il-
prodotti differenti, u jifhmu l-karatteristiċi 
tagħhom. B’konsegwenza ta’ dan, l-
investituri fil-livell ta' konsumatur spiss 
għamlu investimenti bla ma fehmu bis-sħiħ 
ir-riskji u l-ispejjeż tagħhom, u għalhekk 
f’xi okkażjonijiet sofrew telf mhux previst.

(1) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
qegħdin dejjem iżjed jiġu offruti varjetà 
wiesgħa ta’ tipi differenti ta’ prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati 
(PRIPs) meta jikkunsidraw jagħmlu 
investiment. Dawn il-prodotti jistgħu
jipprovdu soluzzjonijiet speċifiċi ta’ 
investiment imfassla skont il-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, iżda 
spiss ikunu kumplessi u diffiċli biex 
jinftiehmu. Id-divulgazzjonijiet eżistenti 
għall-investituri f'dawn il-PRIPs mhumiex 
koordinati u spiss jonqsu milli jgħinu lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur 
jipparagunaw bejn il-prodotti differenti, 
jifhmu l-karatteristiċi tagħhom jew 
jikkontribwixxu għall-"edukazzjoni 
finanzjarja" tal-investituri. 
B’konsegwenza ta’ dan, l-investituri fil-
livell ta' konsumatur spiss għamlu 
investimenti bla ma fehmu bis-sħiħ ir-riskji 
u l-ispejjeż tagħhom, u għalhekk f’xi 
okkażjonijiet sofrew telf mhux previst.

Or. en

Emenda 66
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-investituri fil-livell ta' konsumatur (1) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
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qegħdin dejjem iżjed jiġu offruti varjetà 
wiesgħa ta’ tipi differenti ta’ prodotti ta’ 
investiment meta jikkunsidraw jagħmlu 
investiment. Dawn il-prodotti spiss 
jipprovdu soluzzjonijiet speċifiċi ta’ 
investiment imfassla skont il-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, iżda 
spiss ikunu kumplessi u diffiċli biex 
jinftiehmu. Id-divulgazzjonijiet eżistenti 
għall-investituri f'dawn il-prodotti ta’ 
investiment mhumiex koordinati u spiss 
jonqsu milli jgħinu lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur jipparagunaw bejn il-
prodotti differenti, u jifhmu l-karatteristiċi 
tagħhom. B’konsegwenza ta’ dan, l-
investituri fil-livell ta' konsumatur spiss 
għamlu investimenti bla ma fehmu bis-sħiħ 
ir-riskji u l-ispejjeż tagħhom, u għalhekk 
f’xi okkażjonijiet sofrew telf mhux previst.

qegħdin dejjem iżjed jiġu offruti varjetà 
wiesgħa ta’ tipi differenti ta’ prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati
meta jikkunsidraw jagħmlu investiment. 
Dawn il-prodotti spiss jipprovdu 
soluzzjonijiet speċifiċi ta’ investiment 
imfassla skont il-ħtiġijiet tal-investituri fil-
livell ta' konsumatur, iżda spiss ikunu 
kumplessi u diffiċli biex jinftiehmu. Id-
divulgazzjonijiet eżistenti għall-investituri 
f'dawn il-prodotti ta’ investiment mhumiex 
koordinati u spiss jonqsu milli jgħinu lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur 
jipparagunaw bejn il-prodotti differenti, u 
jifhmu l-karatteristiċi tagħhom. 
B’konsegwenza ta’ dan, l-investituri fil-
livell ta' konsumatur spiss għamlu 
investimenti bla ma fehmu bis-sħiħ ir-riskji 
u l-ispejjeż tagħhom, u għalhekk f’xi 
okkażjonijiet sofrew telf mhux previst.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament KID kif abbozzat għandu l-għan li jtejjeb l-intelliġibbiltà u l-paragunabbiltà 
tal-prodotti ta' investiment għall-konsumaturi aggregati. Għalhekk, ir-Regolament għandu 
jkun limitat għal tali prodotti aggregati. Il-konsumaturi jistgħu jibbenefikaw minn KID jew xi 
ħaġa simili għal KID għal tipi oħra ta' prodotti. Madankollu, dan ir-Regolament ġie abbozzat 
għall-PRIPs u jekk il-kamp ta' applikazzjoni jinbidel hawnhekk jista' jkollu implikazzjonijiet 
negattivi għall-kontenut, ir-reġim ta' responsabbiltà, eċċ. Din il-ġustifikazzjoni tapplika għall-
emendi simili kollha.

Emenda 67
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Billi l-manifatturi tal-prodotti ta' 
investiment jistgħu jużaw entitajiet ad hoc 
u kumpaniji azzjonarji biex jevitaw ir-
regoli dwar id-divulgazzjoni tal-KIID, dan 



AM\927693MT.doc 5/181 PE504.397v02-00

MT

ir-Regolament għandu japplika għal 
ishma jew unitajiet ta' tali entitajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ishma jew unitajiet ta' entitajiet ad hoc u kumpaniji azzjonarji qed jintużaw dejjem iżjed minn 
ċerti manifatturi tal-prodotti ta' investiment biex jevitaw ir-regolamenti jew ir-restrizzjonijiet 
leġiżlattivi. Huwa essenzjali li jkun żgurat li tali entitajiet ma jaħarbux mill-obbligu li 
jipprovdu KIID lill-investituri fil-livell ta' konsumatur. Għalhekk, prinċipju "look-through" 
għandu jingħata prijorità meta tiġi vvalutata l-applikabilità tar-Regolament, sabiex jiġu 
evitati strateġiji ta' ċirkomvenzjoni u lakuni. Din l-emenda hija bbażata fuq proposta mill-
awtoritajiet regolatorji Franċiżi.

Emenda 68
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-titjib fid-dispożizzjonijiet dwar it-
trasparenza tal-prodotti ta’ investiment 
offruti lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur huwa miżura importanti għall-
protezzjoni tal-investituri u prekundizzjoni 
għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur fis-suq 
finanzjarju. L-ewwel passi f’din id-
direzzjoni diġà ttieħdu fil-livell tal-Unjoni 
permezz tal-iżvilupp tar-reġim tat-tagħrif 
ewlieni għall-investitur stabbilit fid-
Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ 
investiment kollettiv f’titoli trasferibbli 
(UCITS).

(2) It-titjib fid-dispożizzjonijiet dwar it-
trasparenza tal-prodotti ta’ investiment 
offruti lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur huwa miżura importanti għall-
protezzjoni tal-investituri u prekundizzjoni 
għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur fis-suq 
finanzjarju, li huwa partikolarment 
importanti wara l-kriżi finanzjarja. L-
ewwel passi f’din id-direzzjoni diġà ttieħdu 
fil-livell tal-Unjoni permezz tal-iżvilupp 
tar-reġim tat-tagħrif ewlieni għall-
investitur stabbilit fid-
Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ 
investiment kollettiv f’titoli trasferibbli 
(UCITS).

Or. en
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Emenda 69
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-titjib fid-dispożizzjonijiet dwar it-
trasparenza tal-prodotti ta’ investiment 
offruti lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur huwa miżura importanti għall-
protezzjoni tal-investituri u prekundizzjoni 
għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur fis-suq 
finanzjarju. L-ewwel passi f’din id-
direzzjoni diġà ttieħdu fil-livell tal-Unjoni 
permezz tal-iżvilupp tar-reġim tat-tagħrif 
ewlieni għall-investitur stabbilit fid-
Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ 
investiment kollettiv f’titoli trasferibbli 
(UCITS).

(2) It-titjib fid-dispożizzjonijiet dwar it-
trasparenza tal-prodotti ta’ investiment 
għall-konsumaturi aggregati offruti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur huwa 
miżura importanti għall-protezzjoni tal-
investituri u prekundizzjoni għall-bini mill-
ġdid tal-fiduċja tal-investituri fil-livell ta' 
konsumatur fis-suq finanzjarju. L-ewwel 
passi f’din id-direzzjoni diġà ttieħdu fil-
livell tal-Unjoni permezz tal-iżvilupp tar-
reġim tat-tagħrif ewlieni għall-investitur 
stabbilit fid-Direttiva 2009/65/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ 
investiment kollettiv f’titoli trasferibbli 
(UCITS).

Or. en

Emenda 70
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Regoli differenti li jvarjaw skont l-
industrija li toffri l-prodotti ta’ investiment 
u r-regolamentazzjoni nazzjonali f’dan il-
qasam joħolqu kundizzjonijiet mhux ekwi 
bejn il-prodotti differenti u l-kanali tad-
distribuzzjoni u joħolqu ostakli 
addizzjonali għas-Suq Uniku fis-servizzi u 

(3) Regoli differenti li jvarjaw skont l-
industrija li toffri l-prodotti ta’ investiment 
għall-konsumaturi aggregati u r-
regolamentazzjoni nazzjonali f’dan il-
qasam joħolqu kundizzjonijiet mhux ekwi 
bejn il-prodotti differenti u l-kanali tad-
distribuzzjoni u joħolqu ostakli 
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l-prodotti finanzjarji. L-Istati Membri diġà 
ħadu azzjoni diverġenti u mhux koordinata 
biex jindirizzaw in-nuqqasijiet fil-miżuri 
tal-protezzjoni tal-investituri u aktarx li dan 
l-iżvilupp ikompli. L-approċċi differenti 
lejn id-divulgazzjonijiet dwar il-prodotti ta’ 
investiment jimpedixxu l-iżvilupp ta’ 
kundizzjonijiet ekwi bejn il-manifatturi 
differenti tal-prodotti ta’ investiment u 
dawk li jbiegħu dawn il-prodotti u 
għalhekk ifixklu l-kompetizzjoni. Dan 
joħloq ukoll livelli mhux ekwi ta’ 
protezzjoni għall-investituri mal-Unjoni. 
Dawn id-diverġenzi jirrappreżentaw 
ostaklu għall-istabbiliment u l-
funzjonament bla xkiel tas-Suq Uniku. 
Konsegwentement, il-bażi legali xierqa hija 
l-Artikolu 114 TFUE, kif interpretat skont 
il-każistika konsistenti tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

addizzjonali għas-Suq Uniku fis-servizzi u 
l-prodotti finanzjarji. L-Istati Membri diġà 
ħadu azzjoni diverġenti u mhux koordinata 
biex jindirizzaw in-nuqqasijiet fil-miżuri 
tal-protezzjoni tal-investituri u aktarx li dan 
l-iżvilupp ikompli. L-approċċi differenti 
lejn id-divulgazzjonijiet dwar il-prodotti ta’ 
investiment jimpedixxu l-iżvilupp ta’ 
kundizzjonijiet ekwi bejn il-manifatturi 
differenti tal-prodotti ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregati u dawk li jbigħu
dawn il-prodotti u għalhekk ifixklu l-
kompetizzjoni. Dan joħloq ukoll livelli 
mhux ekwi ta’ protezzjoni għall-investituri 
mal-Unjoni. Dawn id-diverġenzi 
jirrappreżentaw ostaklu għall-istabbiliment 
u l-funzjonament bla xkiel tas-Suq Uniku. 
Konsegwentement, il-bażi legali xierqa hija 
l-Artikolu 114 TFUE, kif interpretat skont 
il-każistika konsistenti tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 71
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
uniformi dwar it-trasparenza fil-livell tal-
Unjoni li japplikaw għall-parteċipanti 
kollha fis-suq tal-prodotti ta’ investiment 
sabiex jiġu evitati d-diverġenzi. 
Regolament huwa meħtieġ biex jiżgura li 
jiġi stabbilit standard komuni għad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni b’mod 
uniformi li jkun kapaċi jarmonizza l-format 
u l-kontenut ta’ dawn id-dokumenti. Ir-
regoli ta' Regolament japplikaw 
direttament għalhekk għandhom jiżguraw 
li l-parteċipanti kollha fis-suq tal-prodotti 
ta’ investiment ikunu soġġetti għall-istess 

(4) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
uniformi dwar it-trasparenza fil-livell tal-
Unjoni li japplikaw għall-parteċipanti 
kollha fis-suq tal-prodotti ta’ investiment 
sabiex jiġu evitati d-diverġenzi u jitnaqqsu 
l-ispejjeż u l-inċertezza għall-fornituri u 
d-distributuri ta' prodotti. Regolament 
huwa meħtieġ biex jiżgura li jiġi stabbilit 
standard komuni għad-dokumenti bit-
tagħrif ewlieni b’mod uniformi li jkun 
kapaċi jarmonizza l-format u l-kontenut ta’ 
dawn id-dokumenti. Ir-regoli ta' 
Regolament japplikaw direttament 
għalhekk għandhom jiżguraw li l-
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rekwiżiti. Dan għandu jiżgura wkoll 
divulgazzjonijiet uniformi billi jipprevjeni 
rekwiżiti nazzjonali diverġenti li jirriżultaw 
mit-traspożizzjoni ta' Direttiva. L-użu ta' 
Regolament huwa xieraq ukoll biex jiżgura 
li dawk kollha li jbiegħu l-prodotti ta’ 
investiment ikunu soġġetti għar-rekwiżiti 
uniformi fir-rigward tal-għoti tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni lill-investituri 
fil-livell ta' konsumatur.

parteċipanti kollha fis-suq tal-prodotti ta’ 
investiment ikunu soġġetti għall-istess 
rekwiżiti. Dan għandu jiżgura wkoll 
divulgazzjonijiet uniformi billi jipprevjeni 
rekwiżiti nazzjonali diverġenti li jirriżultaw 
mit-traspożizzjoni ta' Direttiva. L-użu ta' 
Regolament huwa xieraq ukoll biex jiżgura 
li dawk kollha li jbigħu l-prodotti ta’ 
investiment ikunu soġġetti għar-rekwiżiti 
uniformi fir-rigward tal-għoti tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni lill-investituri 
fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 72
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
uniformi dwar it-trasparenza fil-livell tal-
Unjoni li japplikaw għall-parteċipanti 
kollha fis-suq tal-prodotti ta’ investiment 
sabiex jiġu evitati d-diverġenzi. 
Regolament huwa meħtieġ biex jiżgura li 
jiġi stabbilit standard komuni għad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni b’mod 
uniformi li jkun kapaċi jarmonizza l-format 
u l-kontenut ta’ dawn id-dokumenti. Ir-
regoli ta' Regolament japplikaw 
direttament għalhekk għandhom jiżguraw 
li l-parteċipanti kollha fis-suq tal-prodotti
ta’ investiment ikunu soġġetti għall-istess 
rekwiżiti. Dan għandu jiżgura wkoll 
divulgazzjonijiet uniformi billi jipprevjeni 
rekwiżiti nazzjonali diverġenti li jirriżultaw 
mit-traspożizzjoni ta' Direttiva. L-użu ta' 
Regolament huwa xieraq ukoll biex jiżgura 
li dawk kollha li jbiegħu l-prodotti ta’ 
investiment ikunu soġġetti għar-rekwiżiti 
uniformi fir-rigward tal-għoti tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni lill-investituri 

(4) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
uniformi dwar it-trasparenza fil-livell tal-
Unjoni li japplikaw għall-parteċipanti 
kollha fis-suq tal-prodotti ta’ investiment 
għall-konsumaturi aggregati sabiex jiġu 
evitati d-diverġenzi. Regolament huwa 
meħtieġ biex jiżgura li jiġi stabbilit 
standard komuni għad-dokumenti bit-
tagħrif ewlieni b’mod uniformi li jkun 
kapaċi jarmonizza l-format u l-kontenut ta’ 
dawn id-dokumenti. Ir-regoli ta' 
Regolament japplikaw direttament 
għalhekk għandhom jiżguraw li l-
parteċipanti kollha fis-suq tal-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati 
jkunu soġġetti għall-istess rekwiżiti. Dan 
għandu jiżgura wkoll divulgazzjonijiet 
uniformi billi jipprevjeni rekwiżiti 
nazzjonali diverġenti li jirriżultaw mit-
traspożizzjoni ta' Direttiva. L-użu ta' 
Regolament huwa xieraq ukoll biex jiżgura 
li dawk kollha li jbigħu l-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati 
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fil-livell ta' konsumatur. jkunu soġġetti għar-rekwiżiti uniformi fir-
rigward tal-għoti tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur.

Or. en

Emenda 73
Werner Langen

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Filwaqt li t-titjib fid-divulgazzjonijiet 
tal-prodotti ta’ investiment huwa essenzjali 
għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur fis-
swieq finanzjarji, il-proċessi ta’ bejgħ 
regolati b’mod effikaċi għal dawn il-
prodotti huma daqstant ieħor importanti. 
Dan ir-Regolament huwa kumplimentari 
għall-miżuri dwar id-distribuzzjoni fid-
Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Huwa wkoll 
kumplimentari għall-miżuri meħuda dwar 
id-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni fid-Direttiva 2002/92/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(5) Filwaqt li t-titjib fid-divulgazzjonijiet 
tal-prodotti ta’ investiment huwa essenzjali 
għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur fis-
swieq finanzjarji, il-proċessi ta’ bejgħ 
regolati b’mod effikaċi għal dawn il-
prodotti huma daqstant ieħor importanti. 
Meta jkun hemm att leġiżlattiv ieħor tal-
UE li jirregola aspetti speċifiċi tad-
distribuzzjoni tal-prodotti ta' investiment, 
id-dispożizzjonijiet ta' dak l-att jieħdu 
preċedenza fuq ir-regoli ta' dan ir-
Regolament. Dan japplika b'mod 
partikolari għad-Direttivi 2004/39/KE 
u 2002/92/KE. 

Or. de

Emenda 74
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Filwaqt li t-titjib fid-divulgazzjonijiet 
tal-prodotti ta’ investiment huwa essenzjali 
għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja tal-

(5) Filwaqt li t-titjib fid-divulgazzjonijiet 
tal-prodotti ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregati huwa essenzjali 
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investituri fil-livell ta' konsumatur fis-
swieq finanzjarji, il-proċessi ta’ bejgħ 
regolati b’mod effikaċi għal dawn il-
prodotti huma daqstant ieħor importanti. 
Dan ir-Regolament huwa kumplimentari 
għall-miżuri dwar id-distribuzzjoni fid-
Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Huwa wkoll 
kumplimentari għall-miżuri meħuda dwar 
id-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni fid-Direttiva 2002/92/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur fis-
swieq finanzjarji, il-proċessi ta’ bejgħ 
regolati b’mod effikaċi għal dawn il-
prodotti huma daqstant ieħor importanti. 
Dan ir-Regolament huwa kumplimentari 
għall-miżuri dwar id-distribuzzjoni (inklużi 
l-pariri dwar l-investiment, il-miżuri 
għall-protezzjoni tal-investitur u servizzi 
tal-bejgħ oħra) fid-Direttiva 2004/39/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 
Huwa wkoll kumplimentari għall-miżuri 
meħuda dwar id-distribuzzjoni ta’ prodotti 
tal-assigurazzjoni fid-Direttiva 2002/92/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri dwar id-divulgazzjoni tal-prodotti proposti f'dan ir-Regolament jikkumplimentaw il-
miżuri għall-protezzjoni tal-investitur fir-rigward tal-pariri dwar l-investiment u s-servizzi 
tal-bejgħ koperti bid-Direttiva 2004/39/KE.

Emenda 75
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti 

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji. Dan għandu jinkludi dawk il-
prodotti ta’ investiment bħall-fondi ta’ 
investiment, il-poloz tal-assigurazzjoni fuq 
il-ħajja b'element ta’ investiment, u l-
prodotti strutturati fil-livell ta' konsumatur.
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strutturati fil-livell ta' konsumatur. Fil-każ 
ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni”, pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu 
skoperturi differenti, jiġu pprovduti 
karatteristiċi differenti lill-prodott, jew 
jinkisbu strutturi differenti tal-ispejjeż 
meta pparagunat ma’ parteċipazzjoni 
diretta. Din l-"aggregazzjoni" tista’
tippermetti lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur jidħlu fi strateġiji ta' 
investiment li li kieku ma kinux ikunu 
aċċessibbli jew prattiċi, imma tista’ teħtieġ 
ukoll li informazzjoni addizzjonali 
titqiegħed għad-dispożizzjoni, b’mod 
partikolari biex tippermetti l-ipparagunar 
bejn il-modi differenti ta’ investimenti 
aggregat.

Or. de

Emenda 76
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
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poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti 
strutturati fil-livell ta' konsumatur. Fil-każ 
ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni”, pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu 
skoperturi differenti, jiġu pprovduti 
karatteristiċi differenti lill-prodott, jew 
jinkisbu strutturi differenti tal-ispejjeż 
meta pparagunat ma’ parteċipazzjoni 
diretta. Din l-"aggregazzjoni" tista’ 
tippermetti lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur jidħlu fi strateġiji ta' 
investiment li li kieku ma kinux ikunu 
aċċessibbli jew prattiċi, imma tista’ teħtieġ 
ukoll li informazzjoni addizzjonali 
titqiegħed għad-dispożizzjoni, b’mod 
partikolari biex tippermetti l-ipparagunar 
bejn il-modi differenti ta’ investimenti 
aggregat.

poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti 
strutturati fil-livell ta' konsumatur; kif 
ukoll il-bonds ta' kumpaniji, u l-
istrumenti maħruġa minn entitajiet ad 
hoc (SPVs).

Or. en

Emenda 77
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti jew l-investimenti sottostanti
kollha, irrispettivament mill-forma jew il-
kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
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Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti 
strutturati fil-livell ta' konsumatur. Fil-każ 
ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni”, pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu 
skoperturi differenti, jiġu pprovduti 
karatteristiċi differenti lill-prodott, jew 
jinkisbu strutturi differenti tal-ispejjeż 
meta pparagunat ma’ parteċipazzjoni 
diretta. Din l-"aggregazzjoni" tista’ 
tippermetti lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur jidħlu fi strateġiji ta' 
investiment li li kieku ma kinux ikunu 
aċċessibbli jew prattiċi, imma tista’ teħtieġ 
ukoll li informazzjoni addizzjonali 
titqiegħed għad-dispożizzjoni, b’mod 
partikolari biex tippermetti l-ipparagunar 
bejn il-modi differenti ta’ investimenti 
aggregat.

referenzjarji. Dan għandu jinkludi dawk il-
prodotti ta’ investiment bħall-fondi ta’ 
investiment, il-poloz tal-assigurazzjoni fuq 
il-ħajja u l-investimenti sottostanti 
tagħhom, u l-prodotti fil-livell ta' 
konsumatur inklużi l-assi b'parteċipazzjoni 
diretta, bħall-bonds u l-ishma sovrani jew 
ta' kumpaniji li jiġu offruti lill-pubbliku 
jew jiġu ammessi għall-kummerċ f'suq 
regolat. 

Or. en

Emenda 78
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
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ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti
strutturati fil-livell ta' konsumatur. Fil-każ 
ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni", pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu skoperturi 
differenti, jiġu pprovduti karatteristiċi 
differenti lill-prodott, jew jinkisbu strutturi 
differenti tal-ispejjeż meta pparagunat ma’ 
parteċipazzjoni diretta. Din l-
"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li li kieku ma 
kinux ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma 
tista’ teħtieġ ukoll li informazzjoni 
addizzjonali titqiegħed għad-dispożizzjoni, 
b’mod partikolari biex tippermetti l-
ipparagunar bejn il-modi differenti ta’ 
investimenti aggregat.

ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta' investiment, u l-prodotti fil-
livell ta' konsumatur inklużi assi
b'parteċipazzjoni diretta, bħall-bonds jew 
l-ishma sovrani li jiġu offruti lill-pubbliku 
jew jiġu ammessi għall-kummerċ f'suq 
regolat li jinsab jew li jopera fi Stat 
Membru. Il-prodotti strutturati aggregati 
għall-konsumaturi jinterċedu bejn l-
investitur u s-swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni", pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu skoperturi 
differenti, jiġu pprovduti karatteristiċi 
differenti lill-prodott, jew jinkisbu strutturi 
differenti tal-ispejjeż meta pparagunat ma’ 
parteċipazzjoni diretta. Din l-
"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li li kieku ma 
kinux ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma 
tista’ teħtieġ ukoll li informazzjoni 
addizzjonali titqiegħed għad-dispożizzjoni, 
b’mod partikolari biex tippermetti l-
ipparagunar bejn il-modi differenti ta’ 
investimenti aggregat.

Or. en

Emenda 79
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
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konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti 
strutturati fil-livell ta' konsumatur. Fil-każ 
ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni", pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu skoperturi 
differenti, jiġu pprovduti karatteristiċi 
differenti lill-prodott, jew jinkisbu strutturi 
differenti tal-ispejjeż meta pparagunat ma’
parteċipazzjoni diretta. Din l-
"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li li kieku ma 
kinux ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma 
tista’ teħtieġ ukoll li informazzjoni 
addizzjonali titqiegħed għad-dispożizzjoni, 
b’mod partikolari biex tippermetti l-
ipparagunar bejn il-modi differenti ta’ 
investimenti aggregat.

konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax 
filwaqt li ma jiġux esklużi d-depożiti 
strutturati. Dan għandu jinkludi dawk il-
prodotti ta’ investiment bħall-fondi ta’ 
investiment, il-poloz tal-assigurazzjoni fuq 
il-ħajja b'element ta’ investiment, u l-
prodotti strutturati fil-livell ta' konsumatur. 
Fil-każ ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni", pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu skoperturi 
differenti, jiġu pprovduti karatteristiċi 
differenti lill-prodott, jew jinkisbu strutturi 
differenti tal-ispejjeż meta pparagunat ma’ 
parteċipazzjoni diretta. Din l-
"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li li kieku ma 
kinux ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma 
tista’ teħtieġ ukoll li informazzjoni 
addizzjonali titqiegħed għad-dispożizzjoni, 
b’mod partikolari biex tippermetti l-
ipparagunar bejn il-modi differenti ta’ 
investimenti aggregat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-Regolament huwa li jippermetti lill-investituri fil-livell ta' konsumatur jifhmu u 
jipparagunaw karatteristiċi ewlenin ta' prodotti ta' investiment aggregati li huma 
kkaratterizzati min-natura kumplessa tagħhom. Depożiti bankarji sempliċi u kotba tat-tfaddil 
m'għandhomx natura daqstant kumplessa, għalhekk prodotti tat-tfaddil sempliċi għandhom 
jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament. Madankollu, minħabba n-natura 
iktar kumplessa tagħhom, id-depożiti strutturati għandhom jiġu inklużi fil-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament.

Emenda 80
Elena Băsescu
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti 
strutturati fil-livell ta' konsumatur. Fil-każ 
ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni", pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu skoperturi 
differenti, jiġu pprovduti karatteristiċi 
differenti lill-prodott, jew jinkisbu strutturi 
differenti tal-ispejjeż meta pparagunat ma’
parteċipazzjoni diretta. Din l-
"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li li kieku ma 
kinux ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma 
tista’ teħtieġ ukoll li informazzjoni 
addizzjonali titqiegħed għad-dispożizzjoni, 
b’mod partikolari biex tippermetti l-
ipparagunar bejn il-modi differenti ta’ 
investimenti aggregat.

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti 
strutturati fil-livell ta' konsumatur. Fil-każ 
ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni", pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu skoperturi 
differenti, jiġu pprovduti karatteristiċi 
differenti lill-prodott, jew jinkisbu strutturi 
differenti tal-ispejjeż meta pparagunat ma’ 
parteċipazzjoni diretta. Din l-
"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li kieku ma kinux 
ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma tista’ 
teħtieġ ukoll li informazzjoni addizzjonali 
titqiegħed għad-dispożizzjoni, b’mod 
partikolari biex tippermetti l-ipparagunar 
bejn il-modi differenti ta’ investimenti 
aggregati u tiżgura li l-investituri fil-livell 
ta' konsumatur jistgħu jifhmu l-
karatteristiċi u r-riskji ewlenin tal-prodotti 
ta' investiment għall-konsumaturi.

Or. en
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Emenda 81
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti 
strutturati fil-livell ta' konsumatur. Fil-każ 
ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni", pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu skoperturi 
differenti, jiġu pprovduti karatteristiċi 
differenti lill-prodott, jew jinkisbu strutturi 
differenti tal-ispejjeż meta pparagunat ma’ 
parteċipazzjoni diretta. Din l-
"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li li kieku ma 
kinux ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma 
tista’ teħtieġ ukoll li informazzjoni 
addizzjonali titqiegħed għad-dispożizzjoni, 
b’mod partikolari biex tippermetti l-
ipparagunar bejn il-modi differenti ta’ 
investimenti aggregat.

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti 
strutturati fil-livell ta' konsumatur. Fil-każ 
ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni", pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu skoperturi 
differenti, jiġu pprovduti karatteristiċi 
differenti lill-prodott, jew jinkisbu strutturi 
differenti tal-ispejjeż meta pparagunat ma’ 
parteċipazzjoni diretta. Din l-
"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li li kieku ma 
kinux ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma 
tista’ teħtieġ ukoll li informazzjoni 
addizzjonali titqiegħed għad-dispożizzjoni, 
b’mod partikolari biex tippermetti l-
ipparagunar bejn il-modi differenti ta’ 
investimenti aggregat. Assi 
b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma tal-
kumpaniji jew il-bonds sovrani, mhumiex 
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prodotti ta’ investiment aggregati, u 
għalhekk għandhom jiġu esklużi minn 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 82
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji li mhumiex rata tal-imgħax. 
Dan għandu jinkludi dawk il-prodotti ta’ 
investiment bħall-fondi ta’ investiment, il-
poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'element ta’ investiment, u l-prodotti
strutturati fil-livell ta' konsumatur. Fil-każ 
ta’ dawn il-prodotti, l-investimenti 
mhumiex tat-tip dirett li jinkiseb meta l-
assi nfushom jinxtraw jew tinkiseb 
parteċipazzjoni fihom. Minflok, dawn il-
prodotti jinterċedu bejn l-investitur u s-
swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni", pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu skoperturi 
differenti, jiġu pprovduti karatteristiċi 
differenti lill-prodott, jew jinkisbu strutturi 
differenti tal-ispejjeż meta pparagunat ma’ 
parteċipazzjoni diretta. Din l-
"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li li kieku ma 
kinux ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma 
tista’ teħtieġ ukoll li informazzjoni 

(6) Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti kollha, irrispettivament mill-
forma jew il-kostruzzjoni tagħhom, li huma 
mmanifatturati mill-industrija tas-servizzi 
finanzjarji biex jipprovdu opportunitajiet 
ta’ investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, fejn l-ammont ripagabbli lill-
investitur huwa soġġett għal 
varjazzjonijiet minħabba skopertura fil-
valuri referenzjarji jew fil-prestazzjoni ta' 
assi wieħed jew iżjed li ma jkunux 
mixtrija direttament mill-investitur. Dan 
għandu jinkludi, fost oħrajn, dawk il-
prodotti ta’ investiment bħall-fondi ta’ 
investiment, il-poloz tal-assigurazzjoni fuq 
il-ħajja b'element ta’ investiment u d-
depożiti strutturati. Fil-każ ta’ dawn il-
prodotti, l-investimenti mhumiex tat-tip 
dirett li jinkiseb meta l-assi nfushom 
jinxtraw jew tinkiseb parteċipazzjoni 
fihom. Minflok, dawn il-prodotti jinterċedu 
bejn l-investitur u s-swieq permezz ta’ 
proċess ta’ "aggregazzjoni", pakkettjar jew 
ġbir flimkien tal-assi sabiex jinħolqu 
skoperturi differenti, jiġu pprovduti 
karatteristiċi differenti lill-prodott, jew 
jinkisbu strutturi differenti tal-ispejjeż meta 
pparagunat ma’ parteċipazzjoni diretta. Din 
l-"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li li kieku ma 
kinux ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma 



AM\927693MT.doc 19/181 PE504.397v02-00

MT

addizzjonali titqiegħed għad-dispożizzjoni, 
b’mod partikolari biex tippermetti l-
ipparagunar bejn il-modi differenti ta’ 
investimenti aggregat.

tista’ teħtieġ ukoll li informazzjoni 
addizzjonali titqiegħed għad-dispożizzjoni, 
b’mod partikolari biex tippermetti l-
ipparagunar bejn il-modi differenti ta’ 
investimenti aggregat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament KID kif abbozzat għandu l-għan li jtejjeb l-intelliġibbiltà u l-paragunabbiltà 
tal-prodotti ta' investiment għall-konsumaturi aggregati. Ir-Regolament, f'dan l-istadju, 
għandu jkun limitat għal tali prodotti aggregati u għandu jkopri biss prodotti ta' investiment 
oħra soġġetti għal analiżi sħiħa tal-benefiċċji u r-riskji mwettqa mill-ASE.

Emenda 83
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-KSBE, il-KRET u s-CEIOPS, 
bħala korpi b'kompetenzi speċjalizzati 
ferm, ressqu r-riżultati tagħhom b'rabta 
mar-rekwiżit għal KID lill-Kummissjoni. 
Fir-Rapport tat-Task Force finali 
tagħhom (6 ta' Ottubru 2010) intlaħaq 
ftehim dwar definizzjoni li eventwalment 
ġiet adottata mill-Kummissjoni. Id-
definizzjoni hija r-riżultat ta' djalogu u 
konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet 
interessati konċernati kollha u għandha 
tiġi rispettata. Il-limitazzjoni tal-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament għal 
prodotti ta' investiment għall-konsumaturi 
aggregati tagħmel il-KID aktar effikaċi 
fil-prattika għaliex dan huwa approċċ 
aktar iffukat u aktar utli għall-
konsumaturi billi huwa mmirat biss għal 
dawk il-prodotti fejn il-KID bla dubju 
jista' jkun utli. Rieżami tal-kamp ta' 
applikazzjoni aktar 'il quddiem jippermetti 
l-valutazzjoni tal-impatt inizjali tal-KID, u 
kwalunkwe estensjoni futura possibbli tal-
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kamp ta' applikazzjoni li tista' tinħtieġ, 
jekk jiġu identifikati arbitraġġ u dannu 
lill-konsumatur, tkun tista' ssir wara 
analiżi sħiħa tal-benefiċċji u r-riskji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq l-kompetenza offruta mill-predeċessuri tal-ASE. 
Id-definizzjoni, li tillimita l-kamp ta' applikazzjoni għall-PRIPs għandha tiġi rispettata fuq din 
il-bażi. Jekk il-kamp ta' applikazzjoni jitwessa', għandha ssir analiżi sħiħa, li tqis il-benefiċċji 
u l-ispejjeż għall-konsumaturi u r-rabtiet ma' direttivi u regolamenti oħra.

Emenda 84
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Dan ir-Regolament għandu japplika 
wkoll għal ishma jew unitajiet ta' 
entitajiet ad hoc u kumpaniji azzjonarji li 
manifattur tal-prodotti ta' investiment 
jista' joħloq biex jevita dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 85
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-
assigurazzjoni li ma joffrux 
opportunitajiet ta’ investiment u l-prodotti 

(7) Fondi ta’ investiment dedikati għall-
investituri istituzzjonali mhumiex fil-kamp 
ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
peress li mhumiex għall-bejgħ lil 
investituri fil-livell ta' konsumatur. 
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li huma skoperti biss għal rati ta' mgħax 
għandhom għalhekk ikunu esklużi mill-
kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament. 
Assi b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma 
tal-kumpaniji jew il-bonds sovrani, 
mhumiex prodotti ta’ investiment 
aggregati, u għalhekk għandhom jiġu 
esklużi. Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-
Regolament hija fuq it-titjib tal-
paragunabbiltà u l-komprensjonabbiltà 
tal-informazzjoni dwar prodotti ta' 
investiment li jkunu qed jiġu 
kkummerċjalizzati lil investituri fil-livell 
ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni tax-
xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonai jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-
impjegatur u sakemm l-impjegat ma 
għandux għażla fir-rigward tal-fornitur 
tal-prodott tal-pensjoni. Fondi ta’ 
investiment dedikati għall-investituri 
istituzzjonali mhumiex fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament lanqas,
peress li humiex għall-bejgħ lil investituri 
fil-livell ta' konsumatur. Madankollu, 
prodotti ta' investiment bil-għan ta' 
akkumulazzjoni ta' tfaddil għal pensjonijiet 
individwali għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribbwiti b'mod simili lill-

Madankollu, prodotti ta' investiment bil-
għan ta' akkumulazzjoni ta' tfaddil għal 
pensjonijiet individwali għandhom jibqgħu 
fil-kamp ta' applikazzjoni għax spiss 
jikkompetu ma' prodotti oħra taħt dan ir-
Regolament u huma distribwiti b'mod 
simili lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur.
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investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. de

Emenda 86
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-
assigurazzjoni li ma joffrux opportunitajiet 
ta’ investiment u l-prodotti li huma 
skoperti biss għal rati ta' mgħax għandhom 
għalhekk ikunu esklużi mill-kamp tal-
applikazzjoni tar-Regolament. Assi 
b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma tal-
kumpaniji jew il-bonds sovrani, mhumiex 
prodotti ta’ investiment aggregati, u 
għalhekk għandhom jiġu esklużi.
Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-Regolament 
hija fuq it-titjib tal-paragunabbiltà u l-
komprensjonabbiltà tal-informazzjoni dwar 
prodotti ta' investiment li jkunu qed jiġu 
kkummerċjalizzati lil investituri fil-livell 
ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni tax-
xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonai jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 

(7) Il-prodotti tal-assigurazzjoni li ma 
joffrux opportunitajiet ta’ investiment u l-
prodotti li huma skoperti biss għal rati ta' 
mgħax għandhom ikunu esklużi mill-kamp 
tal-applikazzjoni tar-Regolament. 
Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-Regolament 
hija fuq it-titjib tal-paragunabbiltà u l-
intelliġibbiltà tal-informazzjoni dwar 
prodotti ta' investiment li jkunu qed jiġu 
kkummerċjalizzati lil investituri fil-livell 
ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni tax-
xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonali jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
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esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribbwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 87
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-
assigurazzjoni li ma joffrux 
opportunitajiet ta’ investiment u l-prodotti 
li huma skoperti biss għal rati ta' mgħax 
għandhom għalhekk ikunu esklużi mill-
kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament. 
Assi b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma 
tal-kumpaniji jew il-bonds sovrani, 
mhumiex prodotti ta’ investiment 
aggregati, u għalhekk għandhom jiġu 
esklużi. Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-
Regolament hija fuq it-titjib tal-
paragunabbiltà u l-komprensjonabbiltà tal-
informazzjoni dwar prodotti ta' investiment 
li jkunu qed jiġu kkummerċjalizzati lil 

(7) Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-
Regolament hija fuq it-titjib tal-
paragunabbiltà u l-intelliġibbiltà tal-
informazzjoni dwar prodotti ta' investiment 
li jkunu qed jiġu kkummerċjalizzati lil 
investituri fil-livell ta' konsumatur, skemi 
tal-pensjoni tax-xogħol li jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonali jew id-
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), ma 
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investituri fil-livell ta' konsumatur, skemi 
tal-pensjoni tax-xogħol li jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonai jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribbwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 88
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 7



AM\927693MT.doc 25/181 PE504.397v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-
assigurazzjoni li ma joffrux opportunitajiet 
ta’ investiment u l-prodotti li huma 
skoperti biss għal rati ta' mgħax għandhom 
għalhekk ikunu esklużi mill-kamp tal-
applikazzjoni tar-Regolament. Assi 
b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma tal-
kumpaniji jew il-bonds sovrani, mhumiex 
prodotti ta’ investiment aggregati, u 
għalhekk għandhom jiġu esklużi. 
Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-Regolament 
hija fuq it-titjib tal-paragunabbiltà u l-
komprensjonabbiltà tal-informazzjoni dwar 
prodotti ta' investiment li jkunu qed jiġu 
kkummerċjalizzati lil investituri fil-livell 
ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni tax-
xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonai jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-
assigurazzjoni li ma joffrux opportunitajiet 
ta’ investiment u l-prodotti li huma 
skoperti biss għal rati ta' mgħax, għajr 
depożitii strutturati, għandhom għalhekk 
ikunu esklużi mill-kamp tal-applikazzjoni 
tar-Regolament. Assi b'parteċipazzjoni 
diretta, bħall-ishma tal-kumpaniji jew il-
bonds sovrani, mhumiex prodotti ta’ 
investiment aggregati, u għalhekk 
għandhom jiġu esklużi. Minħabba li l-
enfasi ta' dan ir-Regolament hija fuq it-
titjib tal-paragunabbiltà u l-intelliġibbiltà
tal-informazzjoni dwar prodotti ta' 
investiment li jkunu qed jiġu 
kkummerċjalizzati lil investituri fil-livell 
ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni tax-
xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonali jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
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investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribbwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-Regolament huwa li jippermetti lill-investituri fil-livell ta' konsumatur jifhmu u 
jipparagunaw karatteristiċi ewlenin ta' prodotti ta' investiment aggregati li huma 
kkaratterizzati min-natura kumplessa tagħhom. Depożiti bankarji sempliċi u kotba tat-tfaddil 
m'għandhomx natura daqstant kumplessa, għalhekk prodotti tat-tfaddil sempliċi għandhom 
jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament. Madankollu, minħabba n-natura 
iktar kumplessa tagħhom, id-depożiti strutturati għandhom jiġu inklużi fil-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament.

Emenda 89
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-
assigurazzjoni li ma joffrux opportunitajiet 
ta’ investiment u l-prodotti li huma 
skoperti biss għal rati ta' mgħax għandhom 
għalhekk ikunu esklużi mill-kamp tal-
applikazzjoni tar-Regolament. Assi 
b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma tal-
kumpaniji jew il-bonds sovrani, mhumiex 
prodotti ta’ investiment aggregati, u 
għalhekk għandhom jiġu esklużi. 
Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-Regolament 
hija fuq it-titjib tal-paragunabbiltà u l-
komprensjonabbiltà tal-informazzjoni dwar 
prodotti ta' investiment li jkunu qed jiġu 
kkummerċjalizzati lil investituri fil-livell 

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati, 
il-prodotti tal-assigurazzjoni li ma joffrux 
opportunitajiet ta’ investiment u depożiti, 
għajr depożiti strutturati, u l-prodotti li 
huma skoperti biss għal rati ta' mgħax
għandhom għalhekk ikunu esklużi mill-
kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament. 
Assi b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma 
tal-kumpaniji jew il-bonds sovrani, 
mhumiex prodotti ta’ investiment 
aggregati, u għalhekk għandhom jiġu 
esklużi. Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-
Regolament hija fuq it-titjib tal-
paragunabbiltà u l-intelliġibbiltà tal-
informazzjoni dwar prodotti ta' investiment 



AM\927693MT.doc 27/181 PE504.397v02-00

MT

ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni tax-
xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonai jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribbwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

għall-konsumaturi aggregati li jkunu qed 
jiġu kkummerċjalizzati lil investituri fil-
livell ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni 
tax-xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonali u tad-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-
impjegatur, kif ukoll prodotti ta' pensjoni 
rikonoxxuti uffiċjalment u skemi tas-
sigurtà soċjali soġġetti għal-liġi nazzjonali 
jew tal-Unjoni. Fondi ta’ investiment 
dedikati għall-investituri istituzzjonali 
mhumiex fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament lanqas, peress li humiex 
għall-bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 90
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-
assigurazzjoni li ma joffrux opportunitajiet 
ta’ investiment u l-prodotti li huma 
skoperti biss għal rati ta' mgħax għandhom 
għalhekk ikunu esklużi mill-kamp tal-
applikazzjoni tar-Regolament. Assi 
b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma tal-
kumpaniji jew il-bonds sovrani, mhumiex 
prodotti ta’ investiment aggregati, u 
għalhekk għandhom jiġu esklużi. 
Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-Regolament 
hija fuq it-titjib tal-paragunabbiltà u l-
komprensjonabbiltà tal-informazzjoni dwar 
prodotti ta' investiment li jkunu qed jiġu 
kkummerċjalizzati lil investituri fil-livell 
ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni tax-
xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonai jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-
assigurazzjoni li ma joffrux opportunitajiet 
ta’ investiment u l-prodotti li huma 
skoperti biss għal rati ta' mgħax għandhom 
għalhekk ikunu esklużi mill-kamp tal-
applikazzjoni tar-Regolament. Assi 
b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma tal-
kumpaniji jew il-bonds sovrani, mhumiex 
prodotti ta’ investiment aggregati, u 
għalhekk għandhom jiġu esklużi. Il-kamp 
ta' applikazzjoni tar-Regolament għandu 
jibqa' mfassal għal prodotti ta' 
investiment aggregati sabiex jirrifletti l-
livelli differenti ta' kumplessità fil-
prodotti tas-swieq finanzjarji u biex titqies 
il-proporzjonalità tar-rekwiżiti imposti fuq 
il-manifatturi tal-prodotti u l-persuni li 
jbigħu prodotti ta' investiment. Minħabba 
li l-enfasi ta' dan ir-Regolament hija fuq it-
titjib tal-paragunabbiltà u l-intelliġibbiltà
tal-informazzjoni dwar prodotti ta' 
investiment li jkunu qed jiġu 
kkummerċjalizzati lil investituri fil-livell 
ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni tax-
xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonali jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
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investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribbwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 91
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-
assigurazzjoni li ma joffrux opportunitajiet 
ta’ investiment u l-prodotti li huma 
skoperti biss għal rati ta' mgħax
għandhom għalhekk ikunu esklużi mill-
kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament. 
Assi b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma 
tal-kumpaniji jew il-bonds sovrani, 
mhumiex prodotti ta’ investiment 
aggregati, u għalhekk għandhom jiġu 
esklużi. Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-
Regolament hija fuq it-titjib tal-
paragunabbiltà u l-komprensjonabbiltà tal-
informazzjoni dwar prodotti ta' investiment 
li jkunu qed jiġu kkummerċjalizzati lil 
investituri fil-livell ta' konsumatur, skemi 
tal-pensjoni tax-xogħol li jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE 

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-
assigurazzjoni li ma joffrux opportunitajiet 
ta’ investiment u d-depożiti mhux 
strutturati għandhom għalhekk ikunu 
esklużi mill-kamp tal-applikazzjoni tar-
Regolament. Assi b'parteċipazzjoni diretta, 
bħall-ishma tal-kumpaniji jew il-bonds 
sovrani, mhumiex prodotti ta’ investiment 
aggregati, u għalhekk għandhom jiġu 
esklużi. Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-
Regolament hija fuq it-titjib tal-
paragunabbiltà u l-intelliġibbiltà tal-
informazzjoni dwar prodotti ta' investiment 
li jkunu qed jiġu kkummerċjalizzati lil 
investituri fil-livell ta' konsumatur, skemi 
tal-pensjoni tax-xogħol li jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonai jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribbwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonali jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 
japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 
investiment aggregati, il-prodotti tal-

(7) Billi dan ir-Regolament japplika biss
għall-PRIPs, depożiti għajr depożiti 
strutturati u prodotti ta' investiment fejn 
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assigurazzjoni li ma joffrux 
opportunitajiet ta’ investiment u l-prodotti 
li huma skoperti biss għal rati ta' mgħax 
għandhom għalhekk ikunu esklużi mill-
kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament. 
Assi b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma 
tal-kumpaniji jew il-bonds sovrani, 
mhumiex prodotti ta’ investiment 
aggregati, u għalhekk għandhom jiġu
esklużi. Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-
Regolament hija fuq it-titjib tal-
paragunabbiltà u l-komprensjonabbiltà
tal-informazzjoni dwar prodotti ta' 
investiment li jkunu qed jiġu 
kkummerċjalizzati lil investituri fil-livell 
ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni tax-
xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonai jew id-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni 
ta' tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 

il-benefiċċji mhumiex skoperti għal 
varjazzjonijiet fil-valuri ta' investiment 
sottostanti huma esklużi mill-kamp tal-
applikazzjoni tar-Regolament. Assi 
b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma tal-
kumpaniji jew il-bonds sovrani, mhumiex 
prodotti ta’ investiment aggregati, u 
għalhekk huma esklużi. Billi l-għan ta' 
dan ir-Regolament huwa li jtejjeb il-
paragunabbiltà u l-intelliġibbiltà tal-
informazzjoni dwar il-PRIPs li jkunu qed
jiġu kkummerċjalizzati lil investituri fil-
livell ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonali u tad-
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), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, kwalunkwe 
prodott tal-pensjonijiet għandu jiġi eskluż
mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, jekk il-liġi nazzjonali tkun 
teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur, kif 
ukoll prodotti ta' pensjoni oħra 
rikonoxxuti uffiċjalment u skemi tas-
sigurtà soċjali soġġetti għal-liġi nazzjonali 
jew tal-Unjoni. Fondi ta’ investiment 
dedikati għall-investituri istituzzjonali 
mhumiex fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament lanqas, peress li humiex 
għall-bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Il-limitazzjoni tar-
Regolament għall-PRIPs tippermetti lill-
KID ikun aktar rilevanti u għalhekk aktar 
effikaċi. Meta jiġi rieżaminat is-suċċess 
tal-KID, tista' tiġi kkunsidrata estensjoni 
tal-kamp ta' applikazzjoni.
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huma distribbwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 93
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar ir-
relazzjoni bejn l-obbligi stabbiliti minn dan 
ir-Regolament u l-obbligi stabbiliti mid-
Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ u li temenda d-
Direttiva 2001/34/KE, u d-
Direttiva 2009/138/KE, huwa neċessarju li 
jiġi stabbilit li dawn id-Direttivi jkomplu 
japplikaw flimkien ma' dan ir-Regolament.

(8) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar ir-
relazzjoni bejn l-obbligi stabbiliti minn dan 
ir-Regolament u l-obbligi stabbiliti mid-
Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ u li temenda d-
Direttiva 2001/34/KE, u d-
Direttiva 2009/138/KE, huwa neċessarju li 
jiġi stabbilit li dawn id-Direttivi jkomplu 
japplikaw flimkien ma' dan ir-Regolament. 
Fir-rigward, b'mod partikolari, tas-
sommarju li jipprovdi tagħrif ewlieni kif 
imsemmi fl-Artikolu 5(2) tad-
Direttiva 2003/71/KE, id-dokument bit-
tagħrif ewlieni għandu jingħaqad ma' dan 
id-dokument wara r-rieżami ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 94
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)



AM\927693MT.doc 33/181 PE504.397v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-manifatturi tal-prodotti ta' 
investiment għandhom jiżguraw li l-
prodott ta' investiment li jfasslu jkun 
kompatibbli mal-profil tal-investituri fil-
livell ta' konsumatur li jkun immirat 
għalihom. Għalhekk, għandhom 
jistabbilixxu proċess ta' diliġenza dovuta 
biex jiżguraw li l-prodotti ta' investiment 
tagħhom ma jesponux lil investituri fil-
livell ta' konsumatur għal assi sottostanti 
li l-profil tal-benefiċċji u r-riskji tagħhom 
ma jinftehimx faċilment;

Or. en

Emenda 95
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-awtoritajiet kompetenti u l-ABE, l-
AEAPX u l-AETS għandhom jingħataw, 
fuq talba tagħhom, it-tagħrif meħtieġ 
kollu biex jivverifikaw il-kontenut tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, biex 
jivvalutaw il-konformità ma' dan ir-
Regolament u biex jiżguraw il-protezzjoni 
tal-klijenti u l-investituri fis-swieq 
finanzjarji. L-awtoritajiet kompetenti, 
madankollu, m'għandhomx ikunu 
obbligati jinvolvu ruħhom fi proċess ta' 
approvazzjoni minn qabel ta' kull 
dokument bit-tagħrif ewlieni. Id-drittijiet 
ta' intervent fuq il-prodotti għandhom 
jiġu eżerċitati skont id-dispożizzjonijiet 
rilevanti fid-Direttiva .../...UE [MiFID II] 
u fir-Regolament (UE) Nru .../... [MiFIR].

Or. en
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Emenda 96
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħadd ieħor. Sabiex jiġi żgurat 
it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħaddieħor. Għandhom 
jingħataw raġunijiet u spjegazzjonijiet 
ċari meta tittieħed deċiżjoni dwar nuqqas 
ta' prattiċità potenzjali għall-manifattur 
tal-prodott ta' investiment. Sabiex jiġi 
żgurat it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà 
tad-dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

Or. en

Emenda 97
Olle Schmidt
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Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħadd ieħor. Sabiex jiġi żgurat 
it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-PRIP qabel il-prodotti jkunu jistgħu 
jinbiegħu lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Barra minn hekk, 
kwalunkwe persuna li tbigħ il-PRIP, li ma 
tkunx il-manifattur tal-prodott, għandha 
tagħti lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur, f'dokument separat, id-
dettalji tal-ispejjeż u s-servizzi tagħha 
skont id-Direttiva [il-MiFID kif imfassla 
mill-ġdid] u d-Direttiva [id-Direttiva dwar 
il-Medjazzjoni fl-Assigurazzjoni kif 
imfassla mill-ġdid] kif ukoll tagħrif 
rilevanti addizzjonali meħtieġ biex l-
investitur fil-livell ta' konsumatur 
jivvaluta l-adegwatezza tal-PRIP għall-
ħtiġijiet tagħhom li ma jistgħux jiġu 
pprovduti mill-manifattur tal-PRIP.
Madankollu, fejn il-prodott ma jinbiegħx 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur, ma 
hemmx il-ħtieġa li jitfassal dokument bit-
tagħrif ewlieni, u fejn mhux prattiku għall-
manifattur tal-PRIP li jfassal id-dokument 
bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi ddelegat 
lil ħadd ieħor. Sabiex jiġi żgurat it-tixrid 
wiesa’ u d-disponibbiltà tad-dokumenti bit-
tagħrif ewlieni, dan ir-Regolament għandu 
jippermetti l-pubblikazzjoni mill-
manifattur tal-PRIP permezz ta’ websajt 
tal-għażla tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sakemm il-manifattur u d-distributur/bejjiegħ tal-prodott ma jkunux parti mill-istess entità, il-
manifattur tal-prodott ma jkunx f'pożizzjoni li jipprovdi stampa kompleta tal-ispejjeż u s-
servizzi peress li ma jkollux aċċess għal dettalji rigward il-klijent finali.

Emenda 98
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħadd ieħor. Sabiex jiġi żgurat 
it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħaddieħor. Sabiex jiġi żgurat 
it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu u websajt ċentrali li 
għandha tinħoloq mill-BĊE u mill-
awtorità superviżorja nazzjonali rilevanti.

Or. de
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Emenda 99
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħadd ieħor. Sabiex jiġi żgurat 
it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għat-tfassil 
tad-dokument bit-tagħrif ewlieni u huma 
responsabbli għall-kontenut tiegħu. Il-
manifatturi tal-prodotti ta' investiment 
għandhom jagħmlu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni disponibbli għall-persuni li 
jbigħu l-prodott ta' investiment. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħaddieħor. Sabiex jiġi żgurat 
it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tittejjeb iċ-ċertezza legali, għandu jkun enfasizzat il-fatt li dokument bit-tagħrif ewlieni 
jitfassal minn parti waħda biss: il-manifattur tal-prodott ta' investiment. Il-manifatturi tal-
prodotti ta' investiment huma responsabbli wkoll għall-kontenut tad-dokument bit-tagħrif 
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ewlieni li jfasslu. Il-manifatturi tal-prodotti ta' investiment għandhom jagħmlu d-dokument 
bit-tagħrif ewlieni disponibbli għall-persuni li jbigħu l-prodott sabiex dawn ikunu jistgħu 
jagħtuh lill-investitur fil-livell ta' konsumatur.

Emenda 100
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħadd ieħor. Sabiex jiġi żgurat 
it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Ir-rekwiżit biex 
jitfassal id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
m'għandux japplika għal intermedjarji li 
jikkummerċjalizzaw, jiddistribwixxu jew 
ibigħu l-prodott ta' investiment lil 
investitur fil-livell ta' konsumatur. 
Madankollu, fejn il-prodott ma jinbiegħx 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur, ma 
hemmx il-ħtieġa li jitfassal dokument bit-
tagħrif ewlieni, u fejn mhux prattiku għall-
manifattur tal-prodott ta’ investiment li 
jfassal id-dokument bit-tagħrif ewlieni, dan
jista’ jiġi ddelegat lil ħaddieħor. Sabiex jiġi 
żgurat it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà 
tad-dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit biex persuna li tbigħ il-prodott ta' investiment tfassal il-KID, kif propost mir-
Rapporteur, joħloq konfużjoni fir-rigward tar-responsabbiltajiet kif ukoll trikkib regolatorju, 
billi dawn l-intermedjarji huma regolati mill-MiFID u l-IMD.

Emenda 101
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħadd ieħor. Sabiex jiġi żgurat 
it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħaddieħor. Jekk it-tfassil ta' 
dan id-dokument jiġi delegat bis-sħiħ jew 
parzjalment lil partijiet terzi, il-manifattur 
tal-prodott għandu jibqa' jġorr ir-
responsabbiltà ġenerali għat-tfassil u l-
kontenut ta' dan id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni. Il-manifattur tal-prodott għandu 
jipprovdi dan id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni lin-negozjanti fil-prodott ta' 
investiment. Sabiex jiġi żgurat it-tixrid 
wiesa’ u d-disponibbiltà tad-dokumenti bit-
tagħrif ewlieni, dan ir-Regolament għandu 
jippermetti l-pubblikazzjoni mill-
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manifattur tal-prodott ta’ investiment 
permezz ta’ websajt tal-għażla tiegħu.

Or. nl

Emenda 102
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħadd ieħor. Sabiex jiġi żgurat 
it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħaddieħor. Fil-każ li l-ebda 
dokument bit-tagħrif ewlieni ma jkun 
disponibbli fil-pront, investitur fil-livell ta' 
konsumatur xorta jista' jinvesti fuq 
inizjattiva proprja f'tali prodott ta'
investiment, jekk jagħżel b'mod espliċitu li 
jagħmel dan u jkun ingħata parir mill-
intermedjarju skont id-
Direttiva 2004/39/KE jew id-
Direttiva 2002/92/KE. Sabiex jiġi żgurat it-
tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
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ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

Or. en

Emenda 103
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment li jfassal id-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan jista’ jiġi 
ddelegat lil ħadd ieħor. Sabiex jiġi żgurat 
it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà tad-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati
– bħall-maniġers tal-fondi, l-impriżi tal-
assigurazzjoni, l-emittenti tat-titoli, l-
istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-ditti tal-
investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment għall-konsumaturi 
aggregati li jimmanifatturaw, peress li 
jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregat qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur, ma hemmx il-ħtieġa 
li jitfassal dokument bit-tagħrif ewlieni, u 
fejn mhux prattiku għall-manifattur tal-
prodott ta’ investiment għall-konsumaturi 
aggregat li jfassal id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni, dan jista’ jiġi ddelegat lil 
ħaddieħor. Sabiex jiġi żgurat it-tixrid 
wiesa’ u d-disponibbiltà tad-dokumenti bit-
tagħrif ewlieni, dan ir-Regolament għandu 
jippermetti l-pubblikazzjoni mill-
manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għall-konsumaturi aggregat permezz ta’ 
websajt tal-għażla tiegħu.

Or. en
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Emenda 104
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Dokument bit-tagħrif ewlieni jrid 
jitfassal minn parti waħda, inkella, 
tinħoloq inċertezza legali. Kull dokument 
bit-tagħrif ewlieni għandu jkun fih l-isem 
ta' persuna jew entità waħda li tiddikjara 
b'mod ċar li tkun responsabbli għall-
kontenut tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni. Bi prinċipju din il-persuna 
għandha tkun il-manifattur tal-prodotti 
ta' investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tittejjeb iċ-ċertezza legali, għandu jkun enfasizzat il-fatt li dokument bit-tagħrif ewlieni 
jitfassal minn parti waħda biss: il-manifattur tal-prodotti ta' investiment. Il-manifatturi tal-
prodotti ta' investiment huma responsabbli wkoll għall-kontenut tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni li jfasslu. Il-manifatturi tal-prodotti ta' investiment għandhom jagħmlu d-dokument 
bit-tagħrif ewlieni disponibbli għall-persuni li jbigħu l-prodott sabiex dawn ikunu jistgħu 
jagħtuh lill-investitur fil-livell ta' konsumatur.

Emenda 105
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni 
dwar il-prodotti ta’ investiment tkun 
preċiża, ġusta, ċara u ma tiżgwidax lil 
dawk l-investituri. Dan ir-Regolament 

(10) Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni 
dwar il-prodotti ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregati tkun preċiża, ġusta, 
ċara u ma tiżgwidax lil dawk l-investituri. 
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għandu għalhekk jistabbilixxi standards 
komuni għall-abbozzar tad-dokument bit-
tagħrif ewlieni, sabiex jiżgura li dan ikun 
jinftiehem mill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Minħabba d-diffikultajiet li 
ħafna mill-investituri mhux professjonisti 
jkollhom biex jifhmu t-terminoloġija 
finanzjarja speċjalizzata, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-vokabolarju u l-
istil tal-kitba użati fid-dokument. 
Għandhom jiġu stabbiliti wkoll regoli dwar 
il-lingwa li biha għandu jitfassal id-
dokument. Barra minn hekk, l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur għandhom ikunu 
jistgħu jifhmu d-dokument bit-tagħrif 
ewlieni fih innifsu mingħajr ma jirreferu 
għal informazzjoni oħra.

Dan ir-Regolament għandu għalhekk 
jistabbilixxi standards komuni għall-
abbozzar tad-dokument bit-tagħrif ewlieni, 
sabiex jiżgura li dan ikun jinftiehem mill-
investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Minħabba d-diffikultajiet li ħafna mill-
investituri mhux professjonisti jkollhom 
biex jifhmu t-terminoloġija finanzjarja 
speċjalizzata, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari għall-vokabolarju u l-istil tal-
kitba użati fid-dokument. Għandhom jiġu 
stabbiliti wkoll regoli dwar il-lingwa li 
biha għandu jitfassal id-dokument.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-KID m'għandux jitqies bħala dokument indipendenti mill-investitur iżda fil-kuntest tal-
prospett rilevanti jew tal-ftehim kuntrattwali li jsejjes il-PRIP.

Emenda 106
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni 
dwar il-prodotti ta’ investiment tkun 
preċiża, ġusta, ċara u ma tiżgwidax lil 
dawk l-investituri. Dan ir-Regolament 
għandu għalhekk jistabbilixxi standards 
komuni għall-abbozzar tad-dokument bit-
tagħrif ewlieni, sabiex jiżgura li dan ikun 
jinftiehem mill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Minħabba d-diffikultajiet li 
ħafna mill-investituri mhux professjonisti 
jkollhom biex jifhmu t-terminoloġija 

(10) Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni 
dwar il-prodotti ta’ investiment tkun 
preċiża, ġusta, ċara u ma tiżgwidax lil 
dawk l-investituri. Dan ir-Regolament 
għandu għalhekk jistabbilixxi standards 
komuni għall-abbozzar tad-dokument bit-
tagħrif ewlieni, sabiex jiżgura li dan ikun 
jinftiehem mill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Minħabba d-diffikultajiet li 
ħafna mill-investituri mhux professjonisti 
jkollhom biex jifhmu t-terminoloġija 
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finanzjarja speċjalizzata, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-vokabolarju u l-
istil tal-kitba użati fid-dokument. 
Għandhom jiġu stabbiliti wkoll regoli dwar 
il-lingwa li biha għandu jitfassal id-
dokument. Barra minn hekk, l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur għandhom ikunu 
jistgħu jifhmu d-dokument bit-tagħrif 
ewlieni fih innifsu mingħajr ma jirreferu 
għal informazzjoni oħra.

finanzjarja speċjalizzata, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-vokabolarju u l-
istil tal-kitba użati fid-dokument. 
Għandhom jiġu stabbiliti wkoll regoli dwar 
il-lingwa li biha għandu jitfassal id-
dokument. Barra minn hekk, l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur għandhom ikunu 
jistgħu jifhmu d-dokument bit-tagħrif 
ewlieni fih innifsu mingħajr ma jirreferu 
għal informazzjoni oħra biex jinterpretaw 
it-tifsira tiegħu. Id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni għandu jindika 
x'dokumentazzjoni addizzjonali hija 
disponibbli sabiex l-investitur ikun jista' 
jieħu deċiżjoni infurmata bis-sħiħ. 
Tagħrif personalizzat addizzjonali jista' 
jingħata mid-distributur lill-investitur 
f'dokument separat, u d-distributur 
għandu jieħu responsabbiltà għal dan id-
dokument separat.

Or. en

Emenda 107
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni 
dwar il-prodotti ta’ investiment tkun 
preċiża, ġusta, ċara u ma tiżgwidax lil 
dawk l-investituri. Dan ir-Regolament 
għandu għalhekk jistabbilixxi standards 
komuni għall-abbozzar tad-dokument bit-
tagħrif ewlieni, sabiex jiżgura li dan ikun 
jinftiehem mill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Minħabba d-diffikultajiet li 
ħafna mill-investituri mhux professjonisti 
jkollhom biex jifhmu t-terminoloġija 
finanzjarja speċjalizzata, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-vokabolarju u l-

(10) Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni 
dwar il-prodotti ta’ investiment tkun 
preċiża, ġusta, ċara u ma tiżgwidax lil 
dawk l-investituri. Dan ir-Regolament 
għandu għalhekk jistabbilixxi standards 
komuni għall-abbozzar tad-dokument bit-
tagħrif ewlieni, sabiex jiżgura li dan ikun 
jinftiehem mill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Minħabba d-diffikultajiet li 
ħafna mill-investituri mhux professjonisti 
jkollhom biex jifhmu t-terminoloġija 
finanzjarja speċjalizzata, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-vokabolarju u l-
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istil tal-kitba użati fid-dokument. 
Għandhom jiġu stabbiliti wkoll regoli dwar 
il-lingwa li biha għandu jitfassal id-
dokument. Barra minn hekk, l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur għandhom ikunu 
jistgħu jifhmu d-dokument bit-tagħrif 
ewlieni fih innifsu mingħajr ma jirreferu 
għal informazzjoni oħra.

istil tal-kitba użati fid-dokument. 
Għandhom jiġu stabbiliti wkoll regoli dwar 
il-lingwa li biha għandu jitfassal id-
dokument. Barra minn hekk, l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur għandhom ikunu 
jistgħu jifhmu d-dokument bit-tagħrif 
ewlieni fih innifsu mingħajr ma jirreferu 
għal informazzjoni oħra. Madankollu, dan 
m'għandux jipprekludi l-użu ta' 
kontroreferenzi fid-dokument bit-tagħrif 
ewlieni ma' dokumenti oħra meta tista' 
tinstab informazzjoni addizzjonali li tista' 
tkun ta' interess għal xi investituri fil-
livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 108
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni 
dwar il-prodotti ta’ investiment tkun 
preċiża, ġusta, ċara u ma tiżgwidax lil 
dawk l-investituri. Dan ir-Regolament 
għandu għalhekk jistabbilixxi standards 
komuni għall-abbozzar tad-dokument bit-
tagħrif ewlieni, sabiex jiżgura li dan ikun 
jinftiehem mill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Minħabba d-diffikultajiet li 
ħafna mill-investituri mhux professjonisti 
jkollhom biex jifhmu t-terminoloġija 
finanzjarja speċjalizzata, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-vokabolarju u l-
istil tal-kitba użati fid-dokument. 
Għandhom jiġu stabbiliti wkoll regoli dwar 
il-lingwa li biha għandu jitfassal id-
dokument. Barra minn hekk, l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur għandhom ikunu 
jistgħu jifhmu d-dokument bit-tagħrif 

(10) Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni 
dwar il-PRIPs tkun preċiża, ġusta, ċara u 
ma tiżgwidax lil dawk l-investituri. Dan ir-
Regolament għandu għalhekk jistabbilixxi 
standards komuni għall-abbozzar tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni, sabiex 
jiżgura li dan ikun jinftiehem mill-
investituri fil-livell ta’ konsumatur. 
Minħabba d-diffikultajiet li ħafna mill-
investituri mhux professjonisti jkollhom 
biex jifhmu t-terminoloġija finanzjarja 
speċjalizzata, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari għall-vokabolarju u l-istil tal-
kitba. Għandhom jiġu stabbiliti wkoll 
regoli dwar il-lingwa li biha għandu 
jitfassal id-dokument. Barra minn hekk, l-
investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom ikunu jistgħu jifhmu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni fih innifsu 
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ewlieni fih innifsu mingħajr ma jirreferu 
għal informazzjoni oħra.

mingħajr ma jirreferu għal informazzjoni 
oħra. Madankollu, dan ma jipprekludix il-
fatt li dokumenti oħra jintużaw biex 
karatteristiċi ta' PRIP jiġu personalizzati 
skont il-karatteristiċi jew l-għażliet 
speċifiċi ta' klijent.

Or. en

Emenda 109
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni 
dwar il-prodotti ta’ investiment tkun 
preċiża, ġusta, ċara u ma tiżgwidax lil 
dawk l-investituri. Dan ir-Regolament 
għandu għalhekk jistabbilixxi standards 
komuni għall-abbozzar tad-dokument bit-
tagħrif ewlieni, sabiex jiżgura li dan ikun 
jinftiehem mill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Minħabba d-diffikultajiet li 
ħafna mill-investituri mhux professjonisti 
jkollhom biex jifhmu t-terminoloġija 
finanzjarja speċjalizzata, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-vokabolarju u l-
istil tal-kitba użati fid-dokument. 
Għandhom jiġu stabbiliti wkoll regoli dwar 
il-lingwa li biha għandu jitfassal id-
dokument. Barra minn hekk, l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur għandhom ikunu 
jistgħu jifhmu d-dokument bit-tagħrif 
ewlieni fih innifsu mingħajr ma jirreferu 
għal informazzjoni oħra.

(10) Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni 
dwar il-prodotti ta’ investiment tkun 
preċiża, ġusta, ċara u ma tiżgwidax lil 
dawk l-investituri. Dan ir-Regolament 
għandu għalhekk jistabbilixxi standards 
komuni għall-abbozzar tad-dokument bit-
tagħrif ewlieni, sabiex jiżgura li dan ikun 
jinftiehem mill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Minħabba d-diffikultajiet li 
ħafna mill-investituri mhux professjonisti 
jkollhom biex jifhmu t-terminoloġija 
finanzjarja speċjalizzata, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-vokabolarju u l-
istil tal-kitba użati fid-dokument. 
Għandhom jiġu stabbiliti wkoll regoli dwar 
il-lingwa li biha għandu jitfassal id-
dokument. Il-kalkoli tal-ispejjeż li jistgħu 
jinqalgħu għandhom jiġu spjegati wkoll 
b'mod li jinftiehem. Barra minn hekk, l-
investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom ikunu jistgħu jifhmu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni fih innifsu 
mingħajr ma jirreferu għal informazzjoni 
oħra.

Or. en
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Emenda 110
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-manifatturi tal-prodotti ta' 
investiment għandhom ikunu jistgħu 
jagħtu lill-awtoritajiet kompetenti, fuq 
talba tagħhom, id-dokumenti bit-tagħrif 
ewlieni rilevanti kollha. Id-dokument bit-
tagħrif ewlieni m'għandux jeħtieġ 
awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Emenda 111
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni 
meħtieġa biex huma jieħdu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment u 
jipparagunaw il-prodotti differenti ta’ 
investiment, imma jekk din l-informazzjoni 
ma tkunx qasira u konċiża jkun hemm ir-
riskju li ma jużawhiex. Id-dokument bit-
tagħrif ewlieni għandu għalhekk ikun fih 
biss tagħrif ewlieni, speċjalment fir-
rigward tan-natura u l-karatteristiċi tal-
prodott, inkluż jekk hux possibbli li jkun 
hemm telf tal-kapital, l-ispejjeż u l-profil 
tar-riskju tal-prodott, kif ukoll l-
informazzjoni rilevanti dwar il-
prestazzjoni, u ċertu informazzjoni 
speċifika oħra li tista’ tkun meħtieġa biex 

(11) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni 
meħtieġa biex huma jieħdu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment u 
jipparagunaw il-prodotti differenti ta’ 
investiment, imma jekk din l-informazzjoni 
ma tkunx qasira u konċiża jkun hemm ir-
riskju li ma jużawhiex. Id-dokument bit-
tagħrif ewlieni għandu għalhekk ikun fih 
biss tagħrif ewlieni, speċjalment fir-
rigward tan-natura u l-karatteristiċi tal-
prodott, min hu l-investitur fil-mira tal-
prodott, meta jkun xieraq dikjarazzjoni li 
dejjem huwa possibbli li jkun hemm telf 
tal-kapital, l-ispejjeż u l-profil tar-riskju 
tal-prodott, fil-forma ta' indikatur 
sommarju kif ukoll deskrizzjoni biex il-
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jinftiehmu l-karatteristiċi tal-prodotti 
speċifiċi, inkluż dawk intenzjonati għall-
użu fl-ippjanar tal-irtirar.

profil jitqiegħed f'kuntest, kif ukoll l-
informazzjoni rilevanti dwar il-
prestazzjoni, u ċerta informazzjoni 
speċifika oħra li tista’ tkun meħtieġa biex 
jinftiehmu l-karatteristiċi tal-prodotti 
speċifiċi, inkluż dawk intenzjonati għall-
użu fl-ippjanar tal-irtirar.

Or. en

Emenda 112
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni 
meħtieġa biex huma jieħdu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment u 
jipparagunaw il-prodotti differenti ta’ 
investiment, imma jekk din l-informazzjoni 
ma tkunx qasira u konċiża jkun hemm ir-
riskju li ma jużawhiex. Id-dokument bit-
tagħrif ewlieni għandu għalhekk ikun fih 
biss tagħrif ewlieni, speċjalment fir-
rigward tan-natura u l-karatteristiċi tal-
prodott, inkluż jekk hux possibbli li jkun 
hemm telf tal-kapital, l-ispejjeż u l-profil 
tar-riskju tal-prodott, kif ukoll l-
informazzjoni rilevanti dwar il-
prestazzjoni, u ċertu informazzjoni 
speċifika oħra li tista’ tkun meħtieġa biex 
jinftiehmu l-karatteristiċi tal-prodotti 
speċifiċi, inkluż dawk intenzjonati għall-
użu fl-ippjanar tal-irtirar.

(11) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni 
meħtieġa biex huma jieħdu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment u 
jipparagunaw il-prodotti differenti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati, 
imma jekk din l-informazzjoni ma tkunx 
qasira u konċiża jkun hemm ir-riskju li ma 
jużawhiex. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu għalhekk ikun fih biss tagħrif 
ewlieni, speċjalment fir-rigward tan-natura 
u l-karatteristiċi tal-prodott, inkluż jekk 
hux possibbli li jkun hemm telf tal-kapital, 
l-ispejjeż u l-profil tar-riskju tal-prodott, 
kif ukoll l-informazzjoni rilevanti dwar il-
prestazzjoni, u ċerta informazzjoni 
speċifika oħra li tista’ tkun meħtieġa biex 
jinftiehmu l-karatteristiċi tal-prodotti 
speċifiċi, inkluż dawk intenzjonati għall-
użu fl-ippjanar tal-irtirar. Madankollu, il-
kumpanija li tbigħ il-prodott ta' 
investiment għall-konsumaturi aggregat 
xorta tista', minbarra l-KID indipendenti, 
tinħtieġ tipprovdi informazzjoni 
personalizzata addizzjonali u kalkoli dwar 
il-prodott lil konsumatur qabel il-
konklużjoni finali ta' tranżazzjoni, skont 
in-natura tal-prodott ta' investiment 
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għall-konsumaturi aggregat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament ikopri firxa wiesgħa ta' prodotti u wħud ikunu jeħtieġu divulgazzjonijiet 
addizzjonali fir-rigward tal-karatteristiċi tal-prodotti (eż. primjum, tul ta' żmien u benefiċċji) 
li huma determinati mill-karatteristiċi individwali (pereżempju l-età jew l-ammont li se jiġi 
investit) u/jew mill-għażliet personali ta' konsumatur (eż. għażla ta' fond). Għalhekk, biex il-
KID jippermetti lill-konsumaturi jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment infurmati, għandu 
jagħmel referenza għal dokumenti oħra.

Emenda 113
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni 
meħtieġa biex huma jieħdu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment u 
jipparagunaw il-prodotti differenti ta’ 
investiment, imma jekk din l-informazzjoni 
ma tkunx qasira u konċiża jkun hemm ir-
riskju li ma jużawhiex. Id-dokument bit-
tagħrif ewlieni għandu għalhekk ikun fih 
biss tagħrif ewlieni, speċjalment fir-
rigward tan-natura u l-karatteristiċi tal-
prodott, inkluż jekk hux possibbli li jkun 
hemm telf tal-kapital, l-ispejjeż u l-profil 
tar-riskju tal-prodott, kif ukoll l-
informazzjoni rilevanti dwar il-
prestazzjoni, u ċertu informazzjoni 
speċifika oħra li tista’ tkun meħtieġa biex 
jinftiehmu l-karatteristiċi tal-prodotti 
speċifiċi, inkluż dawk intenzjonati għall-
użu fl-ippjanar tal-irtirar.

(11) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni 
meħtieġa biex huma jieħdu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment u 
jipparagunaw il-prodotti differenti ta’ 
investiment, imma jekk din l-informazzjoni 
ma tkunx qasira u konċiża jkun hemm ir-
riskju li ma jużawhiex. Id-dokument bit-
tagħrif ewlieni għandu għalhekk ikun fih 
biss tagħrif ewlieni, speċjalment fir-
rigward tan-natura u l-karatteristiċi tal-
prodott, inkluż jekk hux possibbli li jkun 
hemm telf tal-kapital, l-ispejjeż u l-profil 
tar-riskju tal-prodott, kif ukoll l-
informazzjoni rilevanti dwar il-
prestazzjoni, u ċerta informazzjoni 
speċifika oħra li tista’ tkun meħtieġa biex 
jinftiehmu l-karatteristiċi tal-prodotti 
speċifiċi, inkluż dawk intenzjonati għall-
użu fl-ippjanar tal-irtirar. Informazzjoni 
rilevanti addizzjonali dwar l-ispejjeż tal-
pariri u d-distribuzzjoni u informazzjoni 
rigward l-istatus fiskali speċifiku ta' 
investitur individwali fil-livell ta' 
konsumatur għandha tiġi pprovduta mill-
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entità li tbigħ jew tagħti pariri dwar il-
PRIP.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-MiFID II u l-IMD II se jistabbilixxu r-rekwiżiti dwar l-informazzjoni li l-
konsulenti/distributuri jridu jipprovdu dwar is-servizzi tagħhom, u m'hemm l-ebda raġuni 
partikulari biex il-kumpaniji jiġu limitati fil-mod kif jipprovdu l-informazzjoni. Pereżempju, 
fl-Istati Membri fejn il-konsulenti jiċċarġjaw tariffi, pjuttost milli jirċievu kummissjonijiet, l-
informazzjoni li jagħtu għandha tinkludi lista tat-tariffi u tidher differenti mhux ħażin mill-
informazzjoni pprovduta f'każijiet oħra.

Emenda 114
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni 
meħtieġa biex huma jieħdu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment u 
jipparagunaw il-prodotti differenti ta’ 
investiment, imma jekk din l-informazzjoni 
ma tkunx qasira u konċiża jkun hemm ir-
riskju li ma jużawhiex. Id-dokument bit-
tagħrif ewlieni għandu għalhekk ikun fih 
biss tagħrif ewlieni, speċjalment fir-
rigward tan-natura u l-karatteristiċi tal-
prodott, inkluż jekk hux possibbli li jkun 
hemm telf tal-kapital, l-ispejjeż u l-profil 
tar-riskju tal-prodott, kif ukoll l-
informazzjoni rilevanti dwar il-
prestazzjoni, u ċertu informazzjoni 
speċifika oħra li tista’ tkun meħtieġa biex 
jinftiehmu l-karatteristiċi tal-prodotti 
speċifiċi, inkluż dawk intenzjonati għall-
użu fl-ippjanar tal-irtirar.

(11) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni 
meħtieġa biex huma jieħdu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment u 
jipparagunaw il-prodotti differenti ta’ 
investiment, imma jekk din l-informazzjoni 
ma tkunx qasira u konċiża jkun hemm ir-
riskju li ma jużawhiex. Id-dokument bit-
tagħrif ewlieni għandu għalhekk ikun fih 
biss tagħrif ewlieni, speċjalment fir-
rigward tan-natura u l-karatteristiċi tal-
prodott, inkluż jekk hux possibbli li jkun 
hemm telf tal-kapital, l-ispejjeż, ir-riskju u 
r-reġim fiskali tal-prodott u l-investiment 
sottostanti tiegħu, kif ukoll l-informazzjoni 
rilevanti dwar il-prestazzjoni, u ċerta
informazzjoni speċifika oħra li tista’ tkun 
meħtieġa biex jinftiehmu l-karatteristiċi 
tal-prodotti speċifiċi, inkluż dawk 
intenzjonati għall-użu fl-ippjanar tal-irtirar. 
Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tikkunsidra l-opportunità għall-aġenzija 
pubbliċi li tiggrada l-kreditu msemmija 
fir-riżoluzzjoni tas-16 ta' Jannar 2013 



AM\927693MT.doc 51/181 PE504.397v02-00

MT

dwar il-proposta għal regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw 
il-kreditu li tipprovdi tagħrif ewlieni dwar 
il-profil tar-riskju rigward il-bonds 
sovrani maħruġa minn Stati Membri 
Ewropej.

Or. en

Emenda 115
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-investituri għandu jkollhom idea 
ċara tal-ispejjeż u t-tariffi li se jġarrbu fl-
investiment tagħhom, mhux biss fl-istadju 
tat-tranżazzjoni, iżda matul perjodu ta' 
investiment. It-tariffi għandhom jiġu 
divulgati bis-sħiħ f'termini komposti u 
kumulattivi. It-tariffi għall-pariri 
għandhom jiġu kkalkulati b'mod iktar 
sempliċi sabiex ikun aktar faċli għall-
investituri li jifhmu x'se jiswewhom, 
preferibbilment espressi fil-forma ta' rata 
fis-siegħa. 

Or. en

Emenda 116
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) L-AETS għandha tiżviluppa 
analizzatur tal-fondi online, simili għal 
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dak maħluq mill-FINRA fl-Istati Uniti, li 
jippermetti lill-investituri jikkalkulaw il-
valur finali tal-investiment tagħhom wara 
li jkunu tqiesu l-ispejjeż u t-tariffi.

Or. en

Emenda 117
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jitfassal f’format li jippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur 
jipparagunaw il-prodotti ta’ investiment 
differenti, peress li l-imġiba u l-kapaċitajiet 
tal-konsumatur huma tali li l-format, il-
preżentazzjoni u l-kontenut tal-
informazzjoni jridu jiġu kkalibrati bir-
reqqa sabiex jiġi mmassimizzat il-fehim u 
l-użu tal-informazzjoni. Għandha tiġi 
segwita l-istess ordni fl-elementi ta' 
informazzjoni u fl-intestaturi ta’ dawn l-
elementi f’kull dokument. Barra minn 
hekk, id-dettalji tal-informazzjoni li 
għandhom jiġu inklużi fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni għall-prodotti differenti u l-
preżentazzjoni ta’ din l-informazzjoni 
għandhom jiġu armonizzati iżjed permezz 
tal-atti delegati li jqisu r-riċerka eżistenti u 
kontinwa dwar l-imġiba tal-konsumaturi, 
inkluż ir-riżultati tal-ittestjar tal-effikaċja 
ta’ modi differenti ta’ kif tiġi ppreżentata l-
informazzjoni lill-konsumaturi. Barra minn 
dan, xi prodotti ta’ investiment jagħtu 
għażla lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur bejn għadd ta’ investimenti 
sottostanti. Dawk il-prodotti għandhom 
jitqiesu meta jitfassal il-format.

(12) Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jitfassal f’format standardizzat li 
jippermetti lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur jipparagunaw il-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati
differenti, peress li l-imġiba u l-kapaċitajiet 
tal-konsumatur huma tali li l-format, il-
preżentazzjoni u l-kontenut tal-
informazzjoni jridu jiġu kkalibrati bir-
reqqa sabiex jiġi mmassimizzat il-fehim u 
l-użu tal-informazzjoni. Għandha tiġi 
segwita l-istess ordni fl-elementi ta' 
informazzjoni u fl-intestaturi ta’ dawn l-
elementi f’kull dokument. Barra minn 
hekk, id-dettalji tal-informazzjoni li 
għandhom jiġu inklużi fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni għall-prodotti differenti u l-
preżentazzjoni ta’ din l-informazzjoni 
għandhom jiġu armonizzati iżjed permezz 
tal-atti delegati li jqisu r-riċerka eżistenti u 
kontinwa dwar l-imġiba tal-konsumaturi, 
inklużi r-riżultati tal-ittestjar tal-effikaċja 
ta’ modi differenti ta’ kif tiġi ppreżentata l-
informazzjoni lill-konsumaturi. Barra minn 
dan, xi prodotti ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregati jagħtu għażla lill-
investitur fil-livell ta' konsumatur bejn 
għadd ta’ investimenti sottostanti. Dawk il-
prodotti għandhom jitqiesu meta jitfassal 
il-format.
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Or. en

Emenda 118
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jitfassal f’format li jippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur 
jipparagunaw il-prodotti ta’ investiment 
differenti, peress li l-imġiba u l-kapaċitajiet 
tal-konsumatur huma tali li l-format, il-
preżentazzjoni u l-kontenut tal-
informazzjoni jridu jiġu kkalibrati bir-
reqqa sabiex jiġi mmassimizzat il-fehim u 
l-użu tal-informazzjoni. Għandha tiġi 
segwita l-istess ordni fl-elementi ta' 
informazzjoni u fl-intestaturi ta’ dawn l-
elementi f’kull dokument. Barra minn 
hekk, id-dettalji tal-informazzjoni li 
għandhom jiġu inklużi fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni għall-prodotti differenti u l-
preżentazzjoni ta’ din l-informazzjoni 
għandhom jiġu armonizzati iżjed permezz 
tal-atti delegati li jqisu r-riċerka eżistenti u 
kontinwa dwar l-imġiba tal-konsumaturi, 
inkluż ir-riżultati tal-ittestjar tal-effikaċja 
ta’ modi differenti ta’ kif tiġi ppreżentata l-
informazzjoni lill-konsumaturi. Barra minn 
dan, xi prodotti ta’ investiment jagħtu 
għażla lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur bejn għadd ta’ investimenti 
sottostanti. Dawk il-prodotti għandhom 
jitqiesu meta jitfassal il-format.

(12) Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jitfassal f’format li jippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur 
jipparagunaw il-prodotti ta’ investiment 
differenti, peress li l-imġiba u l-kapaċitajiet 
tal-konsumatur huma tali li l-format, il-
preżentazzjoni u l-kontenut tal-
informazzjoni jridu jiġu ddiżinjati u 
mfassla bir-reqqa sabiex jiġi mmassimizzat 
l-impenn fir-rigward tad-dokument u 
għalhekk jiġu appoġġati l-edukazzjoni 
finanzjarja, il-fehim u l-użu tal-
informazzjoni. Għandha tiġi segwita l-
istess ordni fl-elementi ta' informazzjoni u 
fl-intestaturi ta’ dawn l-elementi f’kull 
dokument. Barra minn hekk, id-dettalji tal-
informazzjoni li għandhom jiġu inklużi fid-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
differenti u l-preżentazzjoni ta’ din l-
informazzjoni għandhom jiġu armonizzati 
iżjed permezz tal-atti delegati li jqisu r-
riċerka eżistenti u kontinwa dwar l-imġiba 
tal-konsumaturi, inklużi r-riżultati tal-
ittestjar tal-effikaċja ta’ modi differenti ta’ 
kif tiġi ppreżentata l-informazzjoni lill-
konsumaturi. Barra minn dan, xi prodotti 
ta’ investiment jagħtu għażla lill-investitur 
fil-livell ta' konsumatur bejn għadd ta’ 
investimenti sottostanti u jista' jkollhom 
spejjeż u imposti li jiddependu mill-
karatteristiċi personali tal-konsumatur, 
bħall-età jew l-ammont ta' investiment li 
jkun għażel. Dawk il-prodotti għandhom 
jitqiesu meta jitfassal il-format.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li d-dokument jista' jakkomoda l-varjetà wiesgħa ta' PRIPs disponibbli. 
B'mod partikolari, xi PRIPs jista' jkollhom karatteristiċi addizzjonali bħall-assigurazzjoni fuq 
il-ħajja. Il-kost tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja jiddependi mill-età tal-investitur individwali, li 
jrid jiġi divulgat lill-konsumatur qabel ma jkun jista' jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jixtrix il-prodott.

Emenda 119
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jitfassal f’format li jippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur 
jipparagunaw il-prodotti ta’ investiment
differenti, peress li l-imġiba u l-kapaċitajiet 
tal-konsumatur huma tali li l-format, il-
preżentazzjoni u l-kontenut tal-
informazzjoni jridu jiġu kkalibrati bir-
reqqa sabiex jiġi mmassimizzat il-fehim u 
l-użu tal-informazzjoni. Għandha tiġi 
segwita l-istess ordni fl-elementi ta' 
informazzjoni u fl-intestaturi ta’ dawn l-
elementi f’kull dokument. Barra minn 
hekk, id-dettalji tal-informazzjoni li 
għandhom jiġu inklużi fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni għall-prodotti differenti u l-
preżentazzjoni ta’ din l-informazzjoni 
għandhom jiġu armonizzati iżjed permezz 
tal-atti delegati li jqisu r-riċerka eżistenti u 
kontinwa dwar l-imġiba tal-konsumaturi, 
inkluż ir-riżultati tal-ittestjar tal-effikaċja 
ta’ modi differenti ta’ kif tiġi ppreżentata l-
informazzjoni lill-konsumaturi. Barra minn 
dan, xi prodotti ta’ investiment jagħtu 
għażla lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur bejn għadd ta’ investimenti 
sottostanti. Dawk il-prodotti għandhom 
jitqiesu meta jitfassal il-format.

(12) Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jitfassal f’format standardizzat li 
jippermetti lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur jipparagunaw PRIPs
differenti, peress li l-imġiba u l-kapaċitajiet 
tal-konsumatur huma tali li l-format, il-
preżentazzjoni u l-kontenut tal-
informazzjoni jridu jiġu kkalibrati bir-
reqqa sabiex jiġu mmassimizzati l-
edukazzjoni finanzjarja, il-fehim u l-użu 
tal-informazzjoni. Għandha tiġi segwita l-
istess ordni fl-elementi ta' informazzjoni u 
fl-intestaturi ta’ dawn l-elementi f’kull 
dokument. Barra minn hekk, id-dettalji tal-
informazzjoni li għandhom jiġu inklużi fid-
dokument bit-tagħrif ewlieni għal PRIPs
differenti u l-preżentazzjoni ta’ din l-
informazzjoni għandhom jiġu armonizzati 
iżjed permezz tal-atti delegati li jqisu r-
riċerka eżistenti u kontinwa dwar l-imġiba 
tal-konsumaturi, inklużi r-riżultati tal-
ittestjar tal-effikaċja ta’ modi differenti ta’ 
kif tiġi ppreżentata l-informazzjoni lill-
konsumaturi. Barra minn dan, xi PRIPs
jagħtu għażla lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur bejn għadd ta’ investimenti 
sottostanti u jista' jkollhom spejjeż u 
imposti differenti li jiddependu mill-
karatteristiċi personali tal-konsumatur, 
bħall-età tiegħu jew l-ammont ta' 
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investiment. Dawk il-prodotti għandhom 
jitqiesu meta jitfassal il-format.

Or. en

Emenda 120
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Twissija għal prodotti kumplessi li l-
awtorità kompetenti tqis li mhumiex adatti 
għal investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandha tidher fin-naħa ta' fuq tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni. Dan il-livell 
addizzjonali ta' trasparenza se jgħin lill-
konsumaturi jieħdu deċiżjoni infurmata 
dwar il-livell ta' riskju li qed jieħdu u 
jgħin biex jiġi evitat il-bejgħ ħażin tal-
prodotti.

Or. en

Emenda 121
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) B’mod li qed jiżdied, l-investituri fil-
livell ta' konsumatur mhux qegħdin ifittxu 
biss rendiment finanzjarju bid-deċiżjonijiet 
tal-investiment tagħhom. Spiss ifittxu 
wkoll finijiet oħra bħall-għanijiet soċjali 
jew ambjentali. Barra minn hekk, l-
informazzjoni dwar l-aspetti mhux 
finanzjarji tal-investimenti tista’ tkun 
importanti għal dawk li qed ifittxu biex 
jagħmlu investimenti sostenibbli u fuq tul 

(13) B’mod li qed jiżdied, l-investituri fil-
livell ta' konsumatur mhux qegħdin ifittxu 
biss rendiment finanzjarju bid-deċiżjonijiet 
tal-investiment tagħhom. Spiss ifittxu 
wkoll finijiet oħra bħall-għanijiet soċjali 
jew ambjentali. Barra minn hekk, l-
informazzjoni dwar l-aspetti mhux 
finanzjarji tal-investimenti tista’ tkun 
importanti għal dawk li qed ifittxu biex 
jagħmlu investimenti sostenibbli u fuq tul 



PE504.397v02-00 56/181 AM\927693MT.doc

MT

ta’ żmien. Madankollu, informazzjoni dwar 
ir-riżultati soċjali, ambjentali jew ta’ 
governanza li jkun qed ifittex il-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment tista’ tkun 
diffiċli li tiġi pparagunata jew tista' tkun 
nieqsa għal kollox. Għalhekk, huwa 
mixtieq li d-dettalji tal-informazzjoni jiġu 
armonizzati iżjed fir-rigward ta' jekk tqisux 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali jew ta’ 
governanza, u jekk inhu hekk, b’liema 
modi.

ta’ żmien. Madankollu, informazzjoni dwar 
ir-riżultati soċjali, ambjentali jew ta’ 
governanza li jkun qed ifittex il-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment tista’ tkun 
diffiċli li tiġi pparagunata jew tista' tkun 
nieqsa għalkollox. Għalhekk, huwa mixtieq 
li d-dettalji tal-informazzjoni jiġu 
armonizzati iżjed fir-rigward ta' jekk tqisux 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali jew ta’ 
governanza, u jekk inhu hekk, b’liema 
modi. Barra minn hekk, il-manifattur tal-
prodotti għandu jiddikjara fid-dokument 
bit-tagħrif ewlieni jekk il-prodott tiegħu 
huwiex investiment dirett fl-ekonomija 
reali, jew jekk huwiex indiċi sintetiku.

Or. en

Emenda 122
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiġi żgurat li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni jkun fih informazzjoni 
affidabbli, dan ir-Regolament għandu 
jeħtieġ li l-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment iżommu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni aġġornat. Għal dan il-għan, 
huwa meħtieġ li regoli dettaljati relatati 
mal-kundizzjonijiet u l-frekwenza tar-
reviżjoni tal-informazzjoni u r-reviżjoni 
tad-dokument bit-tagħrif ewlieni jiġu 
stabbiliti f’att delegat li għandu jiġi adottat 
mill-Kummissjoni.

(15) Sabiex jiġi żgurat li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni jkun fih informazzjoni 
affidabbli, dan ir-Regolament għandu 
jeħtieġ li l-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment iżommu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni aġġornat. Bl-istess mod, l-
entità li tipprovdi jew tbigħ il-PRIP 
għandha żżomm aġġornata l-
informazzjoni pprovduta lill-investitur fil-
livell ta' konsumatur. Għal dan il-għan, 
huwa meħtieġ li regoli dettaljati relatati 
mal-kundizzjonijiet u l-frekwenza tar-
reviżjoni tal-informazzjoni u r-reviżjoni 
tad-dokumenti bit-tagħrif ewlieni u bis-
servizzi ewlenin jiġu stabbiliti f’att delegat 
li għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 123
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiġi żgurat li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni jkun fih informazzjoni 
affidabbli, dan ir-Regolament għandu 
jeħtieġ li l-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment iżommu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni aġġornat. Għal dan il-għan, 
huwa meħtieġ li regoli dettaljati relatati 
mal-kundizzjonijiet u l-frekwenza tar-
reviżjoni tal-informazzjoni u r-reviżjoni 
tad-dokument bit-tagħrif ewlieni jiġu 
stabbiliti f’att delegat li għandu jiġi adottat 
mill-Kummissjoni.

(15) Sabiex jiġi żgurat li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni jkun fih informazzjoni 
affidabbli, dan ir-Regolament għandu 
jeħtieġ li l-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregat 
iżommu d-dokument bit-tagħrif ewlieni 
aġġornat. Għal dan il-għan, huwa meħtieġ 
li regoli dettaljati relatati mal-
kundizzjonijiet u l-frekwenza tar-reviżjoni 
tal-informazzjoni u r-reviżjoni tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni jiġu stabbiliti 
f’att delegat li għandu jiġi adottat mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 124
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiġi żgurat li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni jkun fih informazzjoni 
affidabbli, dan ir-Regolament għandu 
jeħtieġ li l-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment iżommu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni aġġornat. Għal dan il-għan, 
huwa meħtieġ li regoli dettaljati relatati 
mal-kundizzjonijiet u l-frekwenza tar-
reviżjoni tal-informazzjoni u r-reviżjoni 
tad-dokument bit-tagħrif ewlieni jiġu 
stabbiliti f’att delegat li għandu jiġi adottat 
mill-Kummissjoni.

(15) Sabiex jiġi żgurat li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni jkun fih informazzjoni 
affidabbli, dan ir-Regolament għandu 
jeħtieġ li l-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment iżommu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni aġġornat. Għal dan il-għan, 
huwa meħtieġ li regoli dettaljati relatati 
mal-kundizzjonijiet u l-frekwenza tar-
reviżjoni tal-informazzjoni u r-reviżjoni 
tad-dokument bit-tagħrif ewlieni jiġu 
stabbiliti f’att delegat li għandu jiġi adottat 
mill-Kummissjoni. Id-dokument bit-
tagħrif ewlieni u l-aġġornamenti kollha 
tiegħu għandhom jiġu kkomunikati lill-
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awtorità kompetenti għall-approvazzjoni 
tagħha, biex ikun żgurat li l-KID 
jikkonforma ma' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 125
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni huma 
s-sies tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment 
minn investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Għal din ir-raġuni, il-manufatturi ta' 
prodotti ta' investiment għandhom 
responsabbiltà importanti, lejn l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur, li jikkonformaw 
mar-regoli ta' dan ir-Regolament. Għalhekk 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur li ddipendew fuq 
dokument bit-tagħrif ewlieni għad-
deċiżjonijiet dwar l-investiment tagħhom 
ikollhom drittijiet effettivi ta' rimedju. 
Għandu wkoll jiġi żgurat li l-investituri 
kollha fil-livell ta' konsumatur fl-Unjoni 
jkollhom l-istess dritt ifittxu kumpens 
għad-danni li jistgħu jsofru minħabba 
nuqqasijiet fil-konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament min-naħa tal-
manifatturi ta' prodotti ta' investiment. 
Għalhekk ir-regoli dwar ir-responsabbiltà 
tal-manufatturi ta' prodotti ta' investiment 
għandhom jiġu armonizzati. Dan ir-
Regolament għandu jistabbilixxi li l-
investituri fil-livell ta' konsumatur ikunu 
jistgħu jżommu lill-manufattur ta' prodott 
responsabbli għal ksur ta' dan ir-
Regolament f'każ ta' telf ikkawżat 
minħabba l-użu tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni.

(16) Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni huma 
s-sies tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment 
minn investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Għal din ir-raġuni, il-manufatturi ta' 
prodotti ta' investiment għandhom 
responsabbiltà importanti, lejn l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur, li jikkonformaw 
mar-regoli ta' dan ir-Regolament. Għalhekk 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur li ddipendew fuq 
dokument bit-tagħrif ewlieni għad-
deċiżjonijiet dwar l-investiment tagħhom 
ikollhom drittijiet effettivi ta' rimedju. 
Għandu wkoll jiġi żgurat li l-investituri 
kollha fil-livell ta' konsumatur fl-Unjoni 
jkollhom l-istess dritt ifittxu kumpens 
għad-danni li jistgħu jsofru minħabba 
nuqqasijiet fil-konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament min-naħa tal-
manifatturi ta' prodotti ta' investiment. 
Għalhekk ir-regoli dwar ir-responsabbiltà 
tal-manufatturi ta' prodotti ta' investiment 
għandhom jiġu armonizzati.

Or. en
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Emenda 126
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni huma 
s-sies tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment 
minn investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Għal din ir-raġuni, il-manufatturi ta' 
prodotti ta' investiment għandhom 
responsabbiltà importanti, lejn l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur, li jikkonformaw 
mar-regoli ta' dan ir-Regolament. Għalhekk 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur li ddipendew fuq 
dokument bit-tagħrif ewlieni għad-
deċiżjonijiet dwar l-investiment tagħhom 
ikollhom drittijiet effettivi ta' rimedju. 
Għandu wkoll jiġi żgurat li l-investituri 
kollha fil-livell ta' konsumatur fl-Unjoni 
jkollhom l-istess dritt ifittxu kumpens 
għad-danni li jistgħu jsofru minħabba 
nuqqasijiet fil-konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament min-naħa tal-
manifatturi ta' prodotti ta' investiment. 
Għalhekk ir-regoli dwar ir-responsabbiltà 
tal-manufatturi ta' prodotti ta' investiment 
għandhom jiġu armonizzati. Dan ir-
Regolament għandu jistabbilixxi li l-
investituri fil-livell ta' konsumatur ikunu 
jistgħu jżommu lill-manufattur ta' prodott 
responsabbli għal ksur ta' dan ir-
Regolament f'każ ta' telf ikkawżat 
minħabba l-użu tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni.

(16) Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni huma 
s-sies tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment 
minn investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Għal din ir-raġuni, il-manufatturi ta' 
prodotti ta' investiment għandhom 
responsabbiltà importanti, lejn l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur, li jikkonformaw 
mar-regoli ta' dan ir-Regolament. Għalhekk 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur li ddipendew fuq 
dokument bit-tagħrif ewlieni għad-
deċiżjonijiet dwar l-investiment tagħhom 
ikollhom drittijiet effettivi ta' rimedju. 
Għandu wkoll jiġi żgurat li l-investituri 
kollha fil-livell ta' konsumatur fl-Unjoni 
jkollhom l-istess dritt ifittxu kumpens 
għad-danni li jistgħu jsofru minħabba 
nuqqasijiet fil-konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament min-naħa tal-
manifatturi ta' prodotti ta' investiment. 
Għalhekk ir-regoli dwar ir-responsabbiltà 
tal-manufatturi ta' prodotti ta' investiment 
għandhom jiġu armonizzati. Barra minn 
hekk, jeħtieġ li jiddaħħal approċċ 
armonizzat għas-sanzjonijiet sabiex tiġi 
żgurata l-konsistenza. Dan ir-Regolament 
għandu jistabbilixxi li l-investituri fil-livell 
ta' konsumatur ikunu jistgħu jżommu lill-
manufattur ta' prodott responsabbli għal 
ksur ta' dan ir-Regolament f'każ ta' telf 
ikkawżat minħabba l-użu tad-dokument 
bit-tagħrif ewlieni.

Or. en
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Emenda 127
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni huma 
s-sies tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment 
minn investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Għal din ir-raġuni, il-manufatturi ta' 
prodotti ta' investiment għandhom 
responsabbiltà importanti, lejn l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur, li jikkonformaw 
mar-regoli ta' dan ir-Regolament. Għalhekk 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur li ddipendew fuq 
dokument bit-tagħrif ewlieni għad-
deċiżjonijiet dwar l-investiment tagħhom 
ikollhom drittijiet effettivi ta' rimedju. 
Għandu wkoll jiġi żgurat li l-investituri 
kollha fil-livell ta' konsumatur fl-Unjoni 
jkollhom l-istess dritt ifittxu kumpens 
għad-danni li jistgħu jsofru minħabba 
nuqqasijiet fil-konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament min-naħa tal-
manifatturi ta' prodotti ta' investiment. 
Għalhekk ir-regoli dwar ir-responsabbiltà 
tal-manufatturi ta' prodotti ta' investiment 
għandhom jiġu armonizzati. Dan ir-
Regolament għandu jistabbilixxi li l-
investituri fil-livell ta' konsumatur ikunu 
jistgħu jżommu lill-manufattur ta' prodott 
responsabbli għal ksur ta' dan ir-
Regolament f'każ ta' telf ikkawżat 
minħabba l-użu tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni.

(16) Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni huma 
s-sies tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment 
minn investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Għal din ir-raġuni, il-manufatturi ta' 
prodotti ta' investiment għandhom 
responsabbiltà importanti, lejn l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur, li jikkonformaw 
mar-regoli ta' dan ir-Regolament. Għalhekk 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur li ddipendew fuq 
dokument bit-tagħrif ewlieni għad-
deċiżjonijiet dwar l-investiment tagħhom 
ikollhom drittijiet effettivi ta' rimedju. 
Għandu wkoll jiġi żgurat li l-investituri 
kollha fil-livell ta' konsumatur fl-Unjoni 
jkollhom l-istess dritt ifittxu kumpens 
għad-danni li jistgħu jsofru minħabba 
nuqqasijiet fil-konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament min-naħa tal-
manifatturi ta' prodotti ta' investiment. 
Għalhekk ir-regoli dwar ir-responsabbiltà 
tal-manufatturi ta' prodotti ta' investiment 
għandhom jiġu armonizzati. Dan ir-
Regolament għandu jistabbilixxi li l-
investituri fil-livell ta' konsumatur ikunu 
jistgħu jżommu lill-manufattur ta' prodott 
responsabbli għal ksur ta' dan ir-
Regolament f'każ ta' telf ikkawżat 
minħabba l-użu tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni li kien qarrieqi jew ineżatt.

Or. en

Emenda 128
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni huma 
s-sies tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment 
minn investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Għal din ir-raġuni, il-manufatturi ta' 
prodotti ta' investiment għandhom 
responsabbiltà importanti, lejn l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur, li jikkonformaw 
mar-regoli ta' dan ir-Regolament. Għalhekk 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur li ddipendew fuq 
dokument bit-tagħrif ewlieni għad-
deċiżjonijiet dwar l-investiment tagħhom 
ikollhom drittijiet effettivi ta' rimedju. 
Għandu wkoll jiġi żgurat li l-investituri 
kollha fil-livell ta' konsumatur fl-Unjoni 
jkollhom l-istess dritt ifittxu kumpens 
għad-danni li jistgħu jsofru minħabba 
nuqqasijiet fil-konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament min-naħa tal-
manifatturi ta' prodotti ta' investiment. 
Għalhekk ir-regoli dwar ir-responsabbiltà 
tal-manufatturi ta' prodotti ta' investiment 
għandhom jiġu armonizzati. Dan ir-
Regolament għandu jistabbilixxi li l-
investituri fil-livell ta' konsumatur ikunu 
jistgħu jżommu lill-manufattur ta' prodott 
responsabbli għal ksur ta' dan ir-
Regolament f'każ ta' telf ikkawżat 
minħabba l-użu tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni.

(16) Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni huma 
s-sies tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment 
minn investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Għal din ir-raġuni, il-manufatturi ta' 
prodotti ta' investiment għall-konsumaturi 
aggregati għandhom responsabbiltà 
importanti, lejn l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, li jikkonformaw mar-regoli ta' 
dan ir-Regolament. Għalhekk huwa 
importanti li jiġi żgurat li l-investituri fil-
livell ta' konsumatur li ddipendew fuq 
dokument bit-tagħrif ewlieni għad-
deċiżjonijiet dwar l-investiment tagħhom 
ikollhom drittijiet effettivi ta' rimedju. 
Għandu wkoll jiġi żgurat li l-investituri 
kollha fil-livell ta' konsumatur fl-Unjoni 
jkollhom l-istess dritt ifittxu kumpens 
għad-danni li jistgħu jsofru minħabba 
nuqqasijiet fil-konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament min-naħa tal-
manifatturi ta' prodotti ta' investiment 
għall-konsumaturi aggregati. Għalhekk ir-
regoli dwar ir-responsabbiltà tal-
manufatturi ta' prodotti ta' investiment 
għall-konsumaturi aggregat għandhom 
jiġu armonizzati. Dan ir-Regolament 
għandu jistabbilixxi li l-investituri fil-livell 
ta' konsumatur ikunu jistgħu jżommu lill-
manufattur ta' prodott responsabbli għal 
ksur ta' dan ir-Regolament f'każ ta' telf 
ikkawżat minħabba l-użu tad-dokument 
bit-tagħrif ewlieni li kien qarrieqi, ineżatt 
jew inkonsistenti mal-prospett jew, meta 
ma jkun tħejja ebda prospett, it-termini u 
l-kundizzjonijiet tal-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda saret biex jiġi ċċarat li manifattur tal-prodotti għandu jkun responsabbli għad-
dokument bit-tagħrif ewlieni meta dan ikun qarrieqi, ineżatt jew inkonsistenti mal-prospett 
jew mat-termini u l-kundizzjonijiet rilevanti tal-prodott.
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Emenda 129
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Peress li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur ġeneralment ma jkollhomx 
għarfien fil-fond dwar il-proċeduri interni 
tal-manufatturi tal-prodotti ta' 
investiment, għandu jiġi stabbilit obbligu 
tal-provi bil-kontra. Il-manufattur ta' 
prodott ikollu jipprova li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni tfassal f'konformità ma' 
dan ir-Regolament. Madankollu, l-
investitur fil-livell ta' konsumatur ikollu 
jipprova li t-telf li ġarrab seħħ minħabba 
l-użu tal-informazzjoni fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni minħabba li dan jaqa' 
direttament fl-isfera personali tal-
investitur fil-livell ta' konsumatur.

imħassar

Or. en

Emenda 130
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Peress li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur ġeneralment ma jkollhomx 
għarfien fil-fond dwar il-proċeduri interni 
tal-manufatturi tal-prodotti ta' 
investiment, għandu jiġi stabbilit obbligu 
tal-provi bil-kontra. Il-manufattur ta' 
prodott ikollu jipprova li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni tfassal f'konformità ma' 
dan ir-Regolament. Madankollu, l-
investitur fil-livell ta' konsumatur ikollu 
jipprova li t-telf li ġarrab seħħ minħabba 
l-użu tal-informazzjoni fid-dokument bit-

imħassar
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tagħrif ewlieni minħabba li dan jaqa' 
direttament fl-isfera personali tal-
investitur fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi xprun ewlieni tar-Regolament huwa l-allinjament mad-Direttiva UCITS IV, sabiex tkun 
żgurata konsistenza tar-reġimi ta' responsabbiltà, ir-Regolament għandu minflok ikun fih 
dispożizzjoni li tiddikjara li l-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri għandhom jipprevedu 
rimedji ċivili xierqa għal investitur fil-livell ta' konsumatur.

Emenda 131
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Peress li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur ġeneralment ma jkollhomx 
għarfien fil-fond dwar il-proċeduri interni 
tal-manufatturi tal-prodotti ta' 
investiment, għandu jiġi stabbilit obbligu 
tal-provi bil-kontra. Il-manufattur ta' 
prodott ikollu jipprova li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni tfassal f'konformità ma' 
dan ir-Regolament. Madankollu, l-
investitur fil-livell ta' konsumatur ikollu 
jipprova li t-telf li ġarrab seħħ minħabba 
l-użu tal-informazzjoni fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni minħabba li dan jaqa' 
direttament fl-isfera personali tal-
investitur fil-livell ta' konsumatur.

imħassar

Or. en

Emenda 132
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Peress li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur ġeneralment ma jkollhomx 
għarfien fil-fond dwar il-proċeduri interni 
tal-manufatturi tal-prodotti ta' 
investiment, għandu jiġi stabbilit obbligu 
tal-provi bil-kontra. Il-manufattur ta' 
prodott ikollu jipprova li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni tfassal f'konformità ma' 
dan ir-Regolament. Madankollu, l-
investitur fil-livell ta' konsumatur ikollu 
jipprova li t-telf li ġarrab seħħ minħabba 
l-użu tal-informazzjoni fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni minħabba li dan jaqa' 
direttament fl-isfera personali tal-
investitur fil-livell ta' konsumatur.

imħassar

Or. en

Emenda 133
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Peress li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur ġeneralment ma jkollhomx 
għarfien fil-fond dwar il-proċeduri interni 
tal-manufatturi tal-prodotti ta' investiment, 
għandu jiġi stabbilit obbligu tal-provi bil-
kontra. Il-manufattur ta' prodott ikollu 
jipprova li d-dokument bit-tagħrif ewlieni 
tfassal f'konformità ma' dan ir-
Regolament. Madankollu, l-investitur fil-
livell ta' konsumatur ikollu jipprova li t-
telf li ġarrab seħħ minħabba l-użu tal-
informazzjoni fid-dokument bit-tagħrif 
ewlieni minħabba li dan jaqa' direttament 
fl-isfera personali tal-investitur fil-livell 
ta' konsumatur.

(17) Peress li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur ġeneralment ma jkollhomx 
għarfien fil-fond dwar il-proċeduri interni 
tal-manufatturi tal-prodotti ta' investiment, 
l-obbligu tal-provi ma jistax ikun biss tal-
investitur. L-investitur fil-livell ta' 
konsumatur irid jindika f'liema rigward 
iqis li d-dokument bit-tagħrif ewlieni ma 
jikkonformax mar-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament. Imbagħad, għandu jkun id-
dmir tal-manifattur tal-prodott li 
jirrispondi għal din id-dikjarazzjoni.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Regoli xierqa dwar ir-responsabbiltà jistgħu jinstabu bla ebda ħtieġa li jinkiser prinċpju 
proċedurali vitali (l-obbligu tal-provi). Ara t-test adottat rigward l-aġenziji ta' klassifikazzjoni 
tal-kreditu.

Emenda 134
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Peress li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur ġeneralment ma jkollhomx 
għarfien fil-fond dwar il-proċeduri interni 
tal-manufatturi tal-prodotti ta' investiment, 
għandu jiġi stabbilit obbligu tal-provi bil-
kontra. Il-manufattur ta' prodott ikollu 
jipprova li d-dokument bit-tagħrif ewlieni 
tfassal f'konformità ma' dan ir-Regolament. 
Madankollu, l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur ikollu jipprova li t-telf li 
ġarrab seħħ minħabba l-użu tal-
informazzjoni fid-dokument bit-tagħrif 
ewlieni minħabba li dan jaqa' direttament 
fl-isfera personali tal-investitur fil-livell 
ta' konsumatur.

(17) Peress li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur ġeneralment ma jkollhomx 
għarfien fil-fond dwar il-proċeduri interni 
tal-manufatturi tal-prodotti ta' investiment, 
għandu jiġi stabbilit obbligu tal-provi bil-
kontra. Il-manufattur ta' prodott ikollu 
jipprova li d-dokument bit-tagħrif ewlieni 
tfassal f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 135
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fir-rigward ta' kwistjonijiet marbuta 
mar-responsabbiltà ċivili ta' manufattur ta' 
prodott ta' investiment u li mhumiex 
koperti minn dan ir-Regolament, dawn il-

(18) Ir-responsabbiltà ċivili ta' manifattur
ta' prodott ta' investiment għall-
konsumaturi aggregat għandha tkun 
irregolata mil-liġi nazzjonali applikabbli 
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kwistjonijiet għandhom ikunu rregolati
mil-liġi nazzjonali applikabbli kif 
determinat mir-regoli rilevanti tad-Dritt 
Internazzjonali Privat. Il-qorti kompetenti 
biex tiddeċiedi dwar pretensjoni ta' 
responsabbiltà ċivili li tinġieb minn 
investitur fil-livell ta' konsumatur għandha 
tkun determinata mir-regoli rilevanti dwar 
il-Ġuriżduzzjoni Internazzjonali.

kif determinat mir-regoli rilevanti tad-Dritt 
Internazzjonali Privat. Il-qorti kompetenti 
biex tiddeċiedi dwar pretensjoni ta' 
responsabbiltà ċivili li tinġieb minn 
investitur fil-livell ta' konsumatur għandha 
tkun determinata mir-regoli rilevanti dwar 
il-Ġuriżdizzjoni Internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni iktar 'il fuq.

Emenda 136
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fir-rigward ta' kwistjonijiet marbuta 
mar-responsabbiltà ċivili ta' manufattur ta' 
prodott ta' investiment u li mhumiex 
koperti minn dan ir-Regolament, dawn il-
kwistjonijiet għandhom ikunu rregolati
mil-liġi nazzjonali applikabbli kif 
determinat mir-regoli rilevanti tad-Dritt 
Internazzjonali Privat. Il-qorti kompetenti 
biex tiddeċiedi dwar pretensjoni ta' 
responsabbiltà ċivili li tinġieb minn 
investitur fil-livell ta' konsumatur għandha 
tkun determinata mir-regoli rilevanti dwar 
il-Ġuriżduzzjoni Internazzjonali.

(18) Ir-responsabbiltà ċivili ta' manifattur
ta' prodott ta' investiment għandha tkun 
irregolata mil-liġi nazzjonali applikabbli 
kif determinat mir-regoli rilevanti tad-Dritt 
Internazzjonali Privat. Il-qorti kompetenti 
biex tiddeċiedi dwar pretensjoni ta' 
responsabbiltà ċivili li tinġieb minn 
investitur fil-livell ta' konsumatur għandha 
tkun determinata mir-regoli rilevanti dwar 
il-Ġuriżdizzjoni Internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jallinja l-PRIPs mal-kliem użat fil-UCITS dwar ir-responsabbiltà.
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Emenda 137
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment, il-persuni li 
jbiegħu l-prodotti ta’ investiment 
għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni f'biżżejjed 
żmien qabel ma tiġi konkluża kwalunkwe 
tranżazzjoni. Dan ir-rekwiżit għandu 
japplika b’mod ġenerali irrispettivament 
minn fejn jew kif isseħħ it-tranżazzjoni. Il-
persuni li jbiegħu jinkludu kemm id-
distributuri kif ukoll il-manifatturi tal-
prodott ta’ investiment infushom fejn dawn 
jagħżlu li jbiegħu l-prodott b’mod dirett 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Sabiex tiġi żgurata l-flessibbiltà meħtieġa 
u l-proporzjonalità, l-investituri fil-livell 
ta' konsumatur li jixtiequ jikkonkludu 
tranżazzjoni bl-użu ta’ mezz ta’ 
komunikazzjoni b’distanza għandhom 
ikunu jistgħu jirċievu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni wara l-konklużjoni tat-
tranżazzjoni. Anke f’dan il-każ, id-
dokument bit-tagħrif ewlieni jkun utli 
għall-investitur, pereżempju biex l-
investitur ikun jista’ jipparaguna l-prodott 
mixtri ma’ dak deskritt fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

(19) Sabiex l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment, il-persuni li 
jbigħu l-prodotti ta’ investiment għandhom 
ikunu meħtieġa jipprovdu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni f'biżżejjed żmien qabel ma 
tiġi konkluża kwalunkwe tranżazzjoni. Dan 
ir-rekwiżit għandu japplika b’mod ġenerali 
irrispettivament minn fejn jew kif isseħħ it-
tranżazzjoni. Il-persuni li jbigħu jinkludu 
kemm id-distributuri kif ukoll il-
manifatturi tal-prodott ta’ investiment 
infushom fejn dawn jagħżlu li jbigħu l-
prodott b’mod dirett lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Or. de

Emenda 138
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment, il-persuni li 
jbiegħu l-prodotti ta’ investiment 
għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni f'biżżejjed 
żmien qabel ma tiġi konkluża kwalunkwe 
tranżazzjoni. Dan ir-rekwiżit għandu 
japplika b’mod ġenerali irrispettivament 
minn fejn jew kif isseħħ it-tranżazzjoni. Il-
persuni li jbiegħu jinkludu kemm id-
distributuri kif ukoll il-manifatturi tal-
prodott ta’ investiment infushom fejn dawn 
jagħżlu li jbeigħu l-prodott b’mod dirett 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Sabiex tiġi żgurata l-flessibbiltà meħtieġa 
u l-proporzjonalità, l-investituri fil-livell 
ta' konsumatur li jixtiequ jikkonkludu 
tranżazzjoni bl-użu ta’ mezz ta’ 
komunikazzjoni b’distanza għandhom 
ikunu jistgħu jirċievu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni wara l-konklużjoni tat-
tranżazzjoni. Anke f’dan il-każ, id-
dokument bit-tagħrif ewlieni jkun utli 
għall-investitur, pereżempju biex l-
investitur ikun jista’ jipparaguna l-prodott 
mixtri ma’ dak deskritt fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

(19) Sabiex l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment, il-persuni li
jbigħu l-prodotti ta’ investiment għandhom 
ikunu meħtieġa jipprovdu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni f'biżżejjed żmien qabel ma 
tiġi konkluża kwalunkwe tranżazzjoni. L-
investitur għandu jipprovdi firma, 
personalment jew firma elettronika, biex 
juri li jkun irċieva u qara l-KID. Dan ir-
rekwiżit għandu japplika b’mod ġenerali 
irrispettivament minn fejn jew kif isseħħ it-
tranżazzjoni. Il-persuni li jbigħu jinkludu 
kemm id-distributuri kif ukoll il-
manifatturi tal-prodott ta’ investiment 
infushom fejn dawn jagħżlu li jbigħu l-
prodott b’mod dirett lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Kull meta 
possibbli, l-investituri għandhom 
jingħataw "żmien biex wieħed jerġa' 
jaħsibha" li matulu jistgħu jiddeċiedu li 
jikkanċellaw it-tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 139
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment, il-persuni li 
jbiegħu l-prodotti ta’ investiment 
għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni f'biżżejjed 
żmien qabel ma tiġi konkluża kwalunkwe 
tranżazzjoni. Dan ir-rekwiżit għandu 
japplika b’mod ġenerali irrispettivament 
minn fejn jew kif isseħħ it-tranżazzjoni. Il-
persuni li jbiegħu jinkludu kemm id-
distributuri kif ukoll il-manifatturi tal-
prodott ta’ investiment infushom fejn dawn 
jagħżlu li jbiegħu l-prodott b’mod dirett 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Sabiex tiġi żgurata l-flessibbiltà meħtieġa u 
l-proporzjonalità, l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur li jixtiequ jikkonkludu 
tranżazzjoni bl-użu ta’ mezz ta’ 
komunikazzjoni b’distanza għandhom 
ikunu jistgħu jirċievu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni wara l-konklużjoni tat-
tranżazzjoni. Anke f’dan il-każ, id-
dokument bit-tagħrif ewlieni jkun utli 
għall-investitur, pereżempju biex l-
investitur ikun jista’ jipparaguna l-prodott 
mixtri ma’ dak deskritt fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

(19) Sabiex l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment, il-persuni li 
jbigħu l-prodotti ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregati għandhom ikunu 
meħtieġa jipprovdu d-dokument bit-tagħrif 
ewlieni f'biżżejjed żmien qabel ma tiġi 
konkluża kwalunkwe tranżazzjoni. Dan ir-
rekwiżit għandu japplika b’mod ġenerali 
irrispettivament minn fejn jew kif isseħħ it-
tranżazzjoni. Il-persuni li jbigħu jinkludu 
kemm id-distributuri kif ukoll il-
manifatturi tal-prodott ta’ investiment 
għall-konsumaturi aggregat infushom fejn 
dawn jagħżlu li jbigħu l-prodott b’mod 
dirett lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Sabiex tiġi żgurata l-
flessibbiltà meħtieġa u l-proporzjonalità, l-
investituri fil-livell ta' konsumatur li 
jixtiequ jikkonkludu tranżazzjoni bl-użu ta’ 
mezz ta’ komunikazzjoni b’distanza 
għandhom ikunu jistgħu jirċievu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni wara l-
konklużjoni tat-tranżazzjoni. Anke f’dan il-
każ, id-dokument bit-tagħrif ewlieni jkun 
utli għall-investitur, pereżempju biex l-
investitur ikun jista’ jipparaguna l-prodott 
mixtri ma’ dak deskritt fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 140
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment, il-persuni li 
jbiegħu l-prodotti ta’ investiment 
għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni f'biżżejjed 
żmien qabel ma tiġi konkluża kwalunkwe
tranżazzjoni. Dan ir-rekwiżit għandu 
japplika b’mod ġenerali irrispettivament 
minn fejn jew kif isseħħ it-tranżazzjoni. Il-
persuni li jbiegħu jinkludu kemm id-
distributuri kif ukoll il-manifatturi tal-
prodott ta’ investiment infushom fejn dawn 
jagħżlu li jbiegħu l-prodott b’mod dirett 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Sabiex tiġi żgurata l-flessibbiltà meħtieġa u 
l-proporzjonalità, l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur li jixtiequ jikkonkludu 
tranżazzjoni bl-użu ta’ mezz ta’ 
komunikazzjoni b’distanza għandhom 
ikunu jistgħu jirċievu d-dokument bit-
tagħrif ewlieni wara l-konklużjoni tat-
tranżazzjoni. Anke f’dan il-każ, id-
dokument bit-tagħrif ewlieni jkun utli 
għall-investitur, pereżempju biex l-
investitur ikun jista’ jipparaguna l-prodott 
mixtri ma’ dak deskritt fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

(19) Sabiex l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar l-investiment, il-persuni li 
jagħtu pariri dwar jew ibigħu l-prodotti ta’ 
investiment għandhom ikunu meħtieġa 
jipprovdu d-dokument bit-tagħrif ewlieni 
f’biżżejjed żmien qabel ma tiġi konkluża 
kwalunkwe tranżazzjoni. Dan ir-rekwiżit 
għandu japplika b’mod ġenerali 
irrispettivament minn fejn jew kif isseħħ it-
tranżazzjoni. Il-persuni li jagħtu pariri 
dwar jew ibigħu jinkludu kemm id-
distributuri kif ukoll il-manifatturi tal-
prodott ta’ investiment infushom fejn dawn 
jagħżlu li jagħtu pariri dwar jew ibigħu l-
prodott b’mod dirett lill-investituri fil-livell 
ta’ konsumatur. Sabiex tiġi żgurata l-
flessibbiltà meħtieġa u l-proporzjonalità, l-
investituri fil-livell ta' konsumatur li 
jixtiequ jikkonkludu tranżazzjoni bl-użu ta’ 
mezz ta’ komunikazzjoni b’distanza 
għandhom ikunu jistgħu jirċievu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni wara l-
konklużjoni tat-tranżazzjoni. Anke f’dan il-
każ, id-dokument bit-tagħrif ewlieni jkun 
utli għall-investitur, pereżempju biex l-
investitur ikun jista’ jipparaguna l-prodott 
mixtri ma’ dak deskritt fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 141
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jiġu stabbiliti regoli 
uniformi sabiex jagħtu lill-persuna li tbiegħ
il-prodott tal-investiment ċertu għażla 
rigward il-mezz li fih id-dokument bit-
tagħrif ewlieni jingħata lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur u li jippermettu l-użu 
ta' komunikazzjonijiet elettroniċi fejn hu 
xieraq wara li jkunu kkunsidrati ċ-
ċirkostanzi tat-tranżazzjoni. Madankollu, l-
investitur fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jingħataw l-għażla li jirċivuh
stampat. Fl-interess tal-aċċess għall-
informazzjoni mill-konsumatur, id-
dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jingħata dejjem mingħajr ħlas.

(20) Għandhom jiġu stabbiliti regoli 
uniformi sabiex jagħtu lill-persuna li tbigħ
il-prodott tal-investiment għall-
konsumaturi aggregat ċerta għażla 
rigward il-mezz li fih id-dokument bit-
tagħrif ewlieni jingħata lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur u li jippermettu l-użu 
ta' komunikazzjonijiet elettroniċi fejn hu 
xieraq wara li jkunu kkunsidrati ċ-
ċirkostanzi tat-tranżazzjoni. Madankollu, l-
investitur fil-livell ta' konsumatur għandu 
jingħata l-għażla li jirċevih stampat. Fl-
interess tal-aċċess għall-informazzjoni 
mill-konsumatur, id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni għandu jingħata dejjem mingħajr 
ħlas.

Or. en

Emenda 142
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jiġu stabbiliti regoli 
uniformi sabiex jagħtu lill-persuna li tbiegħ
il-prodott tal-investiment ċertu għażla 
rigward il-mezz li fih id-dokument bit-
tagħrif ewlieni jingħata lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur u li jippermettu l-użu 
ta' komunikazzjonijiet elettroniċi fejn hu 
xieraq wara li jkunu kkunsidrati ċ-
ċirkostanzi tat-tranżazzjoni. Madankollu, l-
investitur fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jingħataw l-għażla li jirċivuh
stampat. Fl-interess tal-aċċess għall-
informazzjoni mill-konsumatur, id-
dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jingħata dejjem mingħajr ħlas.

(20) Għandhom jiġu stabbiliti regoli 
uniformi sabiex jagħtu lill-persuna li tagħti 
pariri dwar jew tbigħ il-prodott tal-
investiment ċerta għażla rigward il-mezz li 
fih id-dokument bit-tagħrif ewlieni jingħata 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur u li 
jippermettu l-użu ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi fejn hu xieraq wara li jkunu 
kkunsidrati ċ-ċirkostanzi tat-tranżazzjoni. 
Madankollu, l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur għandu jingħata l-għażla li 
jirċevih stampat. Fl-interess tal-aċċess 
għall-informazzjoni mill-konsumatur, id-
dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jingħata dejjem mingħajr ħlas.
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Or. en

Emenda 143
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata l-fiduċja tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur fil-
prodotti ta’ investiment, għandhom jiġu 
stabbiliti rekwiżiti għal proċeduri interni 
xierqa li jiżguraw li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur jirċievu tweġiba sostantiva 
mingħand il-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment għall-ilmenti tagħhom.

(21) Sabiex tiġi żgurata l-fiduċja tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur fil-
prodotti ta’ investiment u fis-swieq 
finanzjarji inġenerali, għandhom jiġu 
stabbiliti rekwiżiti għal proċeduri interni 
xierqa li jiżguraw li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur jirċievu tweġiba sostantiva 
mingħand il-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment għall-ilmenti tagħhom.

Or. en

Emenda 144
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata l-fiduċja tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur fil-
prodotti ta’ investiment, għandhom jiġu 
stabbiliti rekwiżiti għal proċeduri interni 
xierqa li jiżguraw li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur jirċievu tweġiba sostantiva 
mingħand il-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment għall-ilmenti tagħhom.

(21) Sabiex tiġi żgurata l-fiduċja tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur fil-
prodotti ta’ investiment għall-konsumaturi 
aggregati, għandhom jiġu stabbiliti 
rekwiżiti għal proċeduri interni xierqa li 
jiżguraw li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur jirċievu tweġiba sostantiva 
mingħand il-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment għall-ilmenti tagħhom.

Or. en
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Emenda 145
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Għalkemm titjib fid-
divulgazzjonijiet tal-prodotti ta' 
investiment huwa essenzjali biex terġa' 
tinbena l-fiduċja tal-investituri fil-livell ta' 
konsumatur fis-swieq finanzjarji, regoli 
dwar id-diżinn tal-prodotti huma daqstant 
importanti biex tkun żgurata protezzjoni 
effikaċi tal-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Pariri ineżatti minn 
konsulenti finanzjarji, preġudizzji fit-teħid
ta' deċiżjonijiet u evidenza li l-imġiba 
finanzjarja tiddependi primarjament fuq 
attributi psikoloġiċi joħolqu kwistjonijiet 
li jridu jiġu indirizzati permezz tal-
limitazzjoni tal-kumplessità fl-
aggregazzjonijiet tal-prodotti ta' 
investiment.

Or. en

Emenda 146
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Sabiex jiġu salvagwardjati l-
interessi tal-investituri, jeħtieġ li jiġu 
stabbiliti regoli li jiddefinixxu l-assi li l-
prodotti ta' investiment mibjugħa lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jistgħu 
jinvestu fihom. Dan jiżgura li klassijiet ta' 
assi inużwali u/jew mhux irregolati ma 
jiġux offruti lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Jeħtieġ ukoll li tiġi limitata 
l-iskopertura massima għar-riskji tal-
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prodotti b'rabta mal-valur nozzjonali 
tagħhom. Fir-rigward tal-istrumenti 
derivattivi, għandhom jiġu stabbiliti 
rekwiżiti f'termini tal-eliġibbiltà tal-
istrumenti, li jillimitaw l-użu tal-
istrumenti derivattivi għal strumenti 
derivattivi konvenzjonali, opzjonijiet ta' 
rata medja u opzjonijiet "ostaklu" tal-
ewwel ġenerazzjoni. Tali limitazzjoni għal 
strumenti derivattivi sempliċi ma 
tirrestrinġix l-għażla tal-investituri iżda 
tevita li skoperturi għal riskji mhux adatti 
u kumplessi żżejjed u karatteristiċi ta' 
aggregazzjonijiet jiġu offruti lil investituri 
mhux professjonali.

Or. en

Emenda 147
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Proċeduri għar-riżoluzzjoni 
alternattiva ta' tilwim jippermettu li s-
soluzzjoni tat-tilwim tkun iktar mgħaġġla u 
inqas għalja milli permezz tal-qrati u jħaffu 
l-piż fuq is-sistema tal-qrati. Għal dak il-
għan il-manifatturi tal-prodotti ta' 
investiment u l-persuni li jbiegħu prodotti 
ta' investiment għandhom ikunu taħt 
obbligu li jipparteċipaw f’dawk il-
proċeduri mibdija minn investituri fil-livell 
ta' konsumatur fir-rigward tad-drittijiet u l-
obbligi stabbiliti minn dan ir-Regolament, 
bla ħsara għal ċerti salvagwardji skont il-
prinċipju ta’ protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva. Partikolarment, il-proċeduri 
għal riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim ma 
għandhomx jiksru d-drittijiet li l-partijiet 
fit-tali proċeduri għandhom biex jibdew 
proċeduri legali quddiem il-qrati.

(22) Proċeduri għar-riżoluzzjoni 
alternattiva ta' tilwim jippermettu li s-
soluzzjoni tat-tilwim tkun iktar mgħaġġla u 
inqas għalja milli permezz tal-qrati u jħaffu 
l-piż fuq is-sistema tal-qrati. Għal dak il-
għan il-manifatturi tal-prodotti ta' 
investiment u l-persuni li jbigħu prodotti ta' 
investiment għandhom jipparteċipaw 
f’dawk il-proċeduri mibdija minn 
investituri fil-livell ta' konsumatur fir-
rigward tad-drittijiet u l-obbligi stabbiliti 
minn dan ir-Regolament, skont ir-regoli 
stabbiliti fid-Direttiva [...] dwar 
riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim.
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Or. en

Emenda 148
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Proċeduri għar-riżoluzzjoni 
alternattiva ta' tilwim jippermettu li s-
soluzzjoni tat-tilwim tkun iktar mgħaġġla u 
inqas għalja milli permezz tal-qrati u jħaffu 
l-piż fuq is-sistema tal-qrati. Għal dak il-
għan il-manifatturi tal-prodotti ta' 
investiment u l-persuni li jbiegħu prodotti 
ta' investiment għandhom ikunu taħt 
obbligu li jipparteċipaw f’dawk il-
proċeduri mibdija minn investituri fil-livell 
ta' konsumatur fir-rigward tad-drittijiet u l-
obbligi stabbiliti minn dan ir-Regolament, 
bla ħsara għal ċerti salvagwardji skont il-
prinċipju ta’ protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva. Partikolarment, il-proċeduri għal 
riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim ma 
għandhomx jiksru d-drittijiet li l-partijiet 
fit-tali proċeduri għandhom biex jibdew 
proċeduri legali quddiem il-qrati.

(22) Proċeduri għar-riżoluzzjoni 
alternattiva ta' tilwim jippermettu li s-
soluzzjoni tat-tilwim tkun iktar mgħaġġla u 
inqas għalja milli permezz tal-qrati u jħaffu 
l-piż fuq is-sistema tal-qrati. Għal dak il-
għan il-manifatturi tal-prodotti ta' 
investiment għall-konsumaturi aggregati
u l-persuni li jbigħu prodotti ta' investiment 
għall-konsumaturi aggregati għandhom 
ikunu taħt obbligu li jipparteċipaw f’dawk 
il-proċeduri mibdija minn investituri fil-
livell ta' konsumatur fir-rigward tad-
drittijiet u l-obbligi stabbiliti minn dan ir-
Regolament, bla ħsara għal ċerti 
salvagwardji skont il-prinċipju ta’ 
protezzjoni ġudizzjarja effettiva. 
Partikolarment, il-proċeduri għal 
riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim ma 
għandhomx jiksru d-drittijiet li l-partijiet 
fit-tali proċeduri għandhom biex jibdew 
proċeduri legali quddiem il-qrati.

Or. en

Emenda 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Proċeduri għar-riżoluzzjoni 
alternattiva ta' tilwim jippermettu li s-

(22) Proċeduri għar-riżoluzzjoni 
alternattiva ta' tilwim jippermettu li s-
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soluzzjoni tat-tilwim tkun iktar mgħaġġla u 
inqas għalja milli permezz tal-qrati u jħaffu 
l-piż fuq is-sistema tal-qrati. Għal dak il-
għan il-manifatturi tal-prodotti ta' 
investiment u l-persuni li jbiegħu prodotti 
ta' investiment għandhom ikunu taħt 
obbligu li jipparteċipaw f’dawk il-
proċeduri mibdija minn investituri fil-livell 
ta' konsumatur fir-rigward tad-drittijiet u l-
obbligi stabbiliti minn dan ir-Regolament, 
bla ħsara għal ċerti salvagwardji skont il-
prinċipju ta’ protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva. Partikolarment, il-proċeduri għal 
riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim ma 
għandhomx jiksru d-drittijiet li l-partijiet 
fit-tali proċeduri għandhom biex jibdew 
proċeduri legali quddiem il-qrati.

soluzzjoni tat-tilwim tkun iktar mgħaġġla u 
inqas għalja milli permezz tal-qrati u jħaffu 
l-piż fuq is-sistema tal-qrati. Għal dak il-
għan il-manifatturi tal-PRIPs u l-persuni li 
jbigħu l-PRIPs għandhom ikunu taħt 
obbligu li jipparteċipaw f’dawk il-
proċeduri mibdija minn investituri fil-livell 
ta' konsumatur fir-rigward tad-drittijiet u l-
obbligi stabbiliti minn dan ir-Regolament, 
bla ħsara għal ċerti salvagwardji skont il-
prinċipju ta’ protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva. Partikolarment, il-proċeduri għal 
riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim ma 
għandhomx jiksru d-drittijiet li l-partijiet 
fit-tali proċeduri għandhom biex jibdew 
proċeduri legali quddiem il-qrati. Fil-każ 
ta' riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim, id-
dispożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar riżoluzzjoni alternattiva 
tat-tilwim għal tilwim tal-konsumatur u li 
jemendaw ir-Regolament (KE) 
Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE 
għandhom ikunu vinkolanti anke għal din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 150
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Billi d-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jiġi prodott għall-prodotti ta’ 
investiment mill-entitajiet li joperaw fis-
setturi bankarji, tal-assigurazzjoni, tat-titoli 
u tal-fondi tas-swieq finanzjarji, huwa ta’ 
importanza kbira li tiġi żgurata l-
kooperazzjoni bla xkiel bejn id-diversi 
awtoritajiet li jissuperviżjaw il-manifatturi 
tal-prodotti ta’ investiment sabiex ikollhom 
approċċ komuni għall-applikazzjoni ta’ dan 

(23) Billi d-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jiġi prodott għall-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati
mill-entitajiet li joperaw fis-setturi 
bankarji, tal-assigurazzjoni, tat-titoli u tal-
fondi tas-swieq finanzjarji, huwa ta’ 
importanza kbira li tiġi żgurata l-
kooperazzjoni bla xkiel bejn id-diversi 
awtoritajiet li jissorveljaw il-manifatturi 
tal-prodotti ta’ investiment għall-
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ir-Regolament. konsumaturi aggregati sabiex ikollhom 
approċċ komuni għall-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 151
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) F’konformità mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ta’ Diċembru 2010 dwar 
it-tisħiħ tar-reġimi ta’ sanzjoni fis-settur 
finanzjarju u sabiex jiġi żgurat li r-
rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament 
jiġu sodisfatti, huwa importanti li l-Istati 
Membri jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jiżguraw li l-ksur ta’ dan ir-Regolament 
ikun soġġett għal sanzjonijiet u miżuri 
amministrattivi xierqa. Sabiex jiġi żgurat li 
s-sanzjonijiet ikollhom effett dissważiv u 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri billi 
jiġu mwissija dwar il-prodotti ta’ 
investiment ikkummerċjalizzati li jiksru 
dan ir-Regolament, is-sanzjonijiet u l-
miżuri għandhom normalment jiġu 
ppubblikati, minbarra f’ċertu ċirkostanzi 
ddefiniti tajjeb.

(24) F’konformità mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ta’ Diċembru 2010 dwar 
it-tisħiħ tar-reġimi ta’ sanzjoni fis-settur 
finanzjarju u sabiex jiġi żgurat li r-
rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament 
jiġu ssodisfati, huwa importanti li l-Istati 
Membri jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jiżguraw li l-ksur ta’ dan ir-Regolament 
ikun soġġett għal sanzjonijiet u miżuri 
amministrattivi xierqa.

Or. en

Emenda 152
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) F’konformità mal-Komunikazzjoni (24) F’konformità mal-Komunikazzjoni 



PE504.397v02-00 78/181 AM\927693MT.doc

MT

tal-Kummissjoni ta’ Diċembru 2010 dwar 
it-tisħiħ tar-reġimi ta’ sanzjoni fis-settur 
finanzjarju u sabiex jiġi żgurat li r-
rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament 
jiġu sodisfatti, huwa importanti li l-Istati 
Membri jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jiżguraw li l-ksur ta’ dan ir-Regolament 
ikun soġġett għal sanzjonijiet u miżuri 
amministrattivi xierqa. Sabiex jiġi żgurat li 
s-sanzjonijiet ikollhom effett dissważiv u 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri billi 
jiġu mwissija dwar il-prodotti ta’ 
investiment ikkummerċjalizzati li jiksru 
dan ir-Regolament, is-sanzjonijiet u l-
miżuri għandhom normalment jiġu 
ppubblikati, minbarra f’ċertu ċirkostanzi 
ddefiniti tajjeb.

tal-Kummissjoni ta’ Diċembru 2010 dwar 
it-tisħiħ tar-reġimi ta’ sanzjoni fis-settur 
finanzjarju u sabiex jiġi żgurat li r-
rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament 
jiġu ssodisfati, huwa importanti li l-Istati 
Membri jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jiżguraw li l-ksur ta’ dan ir-Regolament 
ikun soġġett għal sanzjonijiet u miżuri 
amministrattivi xierqa. Sabiex jiġi żgurat li 
s-sanzjonijiet ikollhom effett dissważiv u 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri billi 
jiġu mwissija dwar il-prodotti ta’ 
investiment ikkummerċjalizzati li jiksru 
dan ir-Regolament, is-sanzjonijiet u l-
miżuri għandhom jiġu ppubblikati.

Or. en

Emenda 153
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex jiġu sodisfatti l-għanijiet ta’ 
dan ir-Regolament, għandha tiġi ddelegata 
s-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikar 
tad-dettalji dwar il-preżentazzjoni u l-
format tad-dokument bit-tagħrif ewlieni, il-
kontenut tal-informazzjoni li għandha tiġi 
inkluża fid-dokument bit-tagħrif ewlieni, 
ir-rekwiżiti dettaljati fir-rigward taż-żmien 
meta għandu jingħata d-dokument bit-
tagħrif ewlieni kif ukoll fir-rigward tar-
reviżjoni u l-analiżi tiegħu. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha. Il-
Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti 

(25) Sabiex jiġu ssodisfati l-għanijiet ta’ 
dan ir-Regolament, għandha tiġi ddelegata 
s-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikar 
tad-dettalji dwar il-preżentazzjoni u l-
format tad-dokument bit-tagħrif ewlieni, il-
kontenut tal-informazzjoni li għandha tiġi 
inkluża fid-dokument bit-tagħrif ewlieni, 
ir-rekwiżiti dettaljati fir-rigward taż-żmien 
meta għandu jingħata d-dokument bit-
tagħrif ewlieni kif ukoll fir-rigward tar-
reviżjoni u l-analiżi tiegħu. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq il-konsultazzjonijiet u l-ittestjar 
mal-konsumaturi xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha. Il-Kummissjoni, meta 
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delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 154
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Filwaqt li l-UCITS huma prodotti ta’ 
investiment fis-sens ta’ dan ir-Regolament, 
l-istabbiliment riċenti tar-rekwiżiti tal-
informazzjoni ewlenija għall-investitur 
skont id-Direttiva 2009/65/KE ifisser li 
jkun proporzjonat li l-UCITS bħal dawn 
jingħataw perjodu tranżitorju ta’ 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament 
matul liema żmien ma jkunux soġġetti għal 
dan ir-Regolament. Wara dan il-perjodu 
jsiru soġġetti għal dan ir-Regolament fin-
nuqqas ta’ xi estensjoni ta’ dan il-perjodu 
tranżizzjonali.

(28) Filwaqt li l-UCITS huma prodotti ta’ 
investiment fis-sens ta’ dan ir-Regolament, 
l-istabbiliment riċenti tar-rekwiżiti tal-
informazzjoni ewlenija għall-investitur 
skont id-Direttiva 2009/65/KE jfisser li 
jkun proporzjonat li l-UCITS bħal dawn 
jingħataw perjodu tranżitorju ta’ 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament 
matul liema żmien ma jkunux soġġetti għal 
dan ir-Regolament. Wara dan il-perjodu 
jsiru soġġetti għal dan ir-Regolament fin-
nuqqas ta’ xi estensjoni ta’ dan il-perjodu 
tranżizzjonali. L-istess eżenzjoni għandha 
tapplika wkoll għal fondi mhux UCITS 
meta dawn ikunu diġà meħtieġa skont il-
liġijiet nazzjonali biex jiġi stabbilit 
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-
investitur skont il-format u l-kontenut 
definiti fl-Artikoli 78 sa 81 tad-
Direttiva 2009/65/KE.

Or. en

Emenda 155
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha titwettaq erba’ snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sabiex tqis 
l-iżviluppi tas-suq, bħall-ħolqien ta’ tipi 
ġodda ta’ prodotti ta’ investiment, kif ukoll 
żviluppi f’oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni u 
l-esperjenzi tal-Istati Membri. Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta jekk il-miżuri introdotti 
tejbux il-fehim medju tal-investituri fil-
livell ta' konsumatur dwar il-prodotti ta’ 
investiment u l-paragunabbiltà tal-prodotti. 
Għandha tqis ukoll jekk il-perjodu 
tranżizzjonali li japplika għall-UCITS 
għandux jiġi estiż, jew jekk għandhomx 
jitqiesu alternattivi oħra għat-trattament 
tal-UCITS. Abbażi tar-reviżjoni, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
akkompanjat, fejn xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi.

(29) Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha titwettaq erba’ snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sabiex tqis 
l-iżviluppi tas-suq, bħall-ħolqien ta’ tipi 
ġodda ta’ prodotti ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregati, kif ukoll żviluppi
f’oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni u l-
esperjenzi tal-Istati Membri. Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta jekk il-miżuri introdotti 
tejbux il-fehim medju tal-investituri fil-
livell ta' konsumatur dwar il-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati
u l-paragunabbiltà tal-prodotti. Għandha 
tqis ukoll jekk il-perjodu tranżizzjonali li 
japplika għall-UCITS għandux jiġi estiż, 
jew jekk għandhomx jitqiesu alternattivi 
oħra għat-trattament tal-UCITS. Abbażi 
tar-reviżjoni, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill akkompanjat, fejn 
xieraq, bi proposti leġiżlattivi. Tali 
reviżjoni tista' tikkunsidra wkoll ikunx fl-
interess tal-ħarsien tal-konsumatur li l-
KID jiġi estiż jew li jiġi żviluppat 
dokument simili għall-KID għal prodotti 
oħra fil-livell ta' konsumatur li ma 
jkollhomx forma ta' aggregazzjoni, bħall-
kontijiet tad-depożitu ordinarji, l-ishma u 
l-bonds.

Or. en

Emenda 156
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha titwettaq erba’ snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sabiex tqis 

(29) Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha titwettaq erba’ snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sabiex tqis 
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l-iżviluppi tas-suq, bħall-ħolqien ta’ tipi 
ġodda ta’ prodotti ta’ investiment, kif ukoll 
żviluppi f’oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni u 
l-esperjenzi tal-Istati Membri. Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta jekk il-miżuri introdotti 
tejbux il-fehim medju tal-investituri fil-
livell ta' konsumatur dwar il-prodotti ta’ 
investiment u l-paragunabbiltà tal-
prodotti. Għandha tqis ukoll jekk il-
perjodu tranżizzjonali li japplika għall-
UCITS għandux jiġi estiż, jew jekk 
għandhomx jitqiesu alternattivi oħra għat-
trattament tal-UCITS. Abbażi tar-reviżjoni, 
il-Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill akkompanjat, fejn xieraq, bi 
proposti leġiżlattivi.

l-iżviluppi tas-suq, bħall-ħolqien ta’ tipi 
ġodda ta’ PRIPs, kif ukoll żviluppi 
f’oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni u l-
esperjenzi tal-Istati Membri. Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta jekk il-miżuri introdotti 
tejbux il-fehim medju tal-investitur fil-
livell ta' konsumatur dwar il-PRIPs, u 
għenux biex tittejjeb l-abbiltà tagħhom li 
jipparagunaw il-prodotti. Għandha tqis 
ukoll jekk il-perjodu tranżizzjonali li 
japplika għall-UCITS għandux jiġi estiż, 
jew jekk għandhomx jitqiesu alternattivi 
oħra għat-trattament tal-UCITS. Abbażi 
tar-reviżjoni, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill akkompanjat, fejn 
xieraq, bi proposti leġiżlattivi. Tali 
reviżjoni tista' tikkunsidra wkoll jekk il-
KID jistax potenzjalment jiġi estiż għal 
prodotti għall-konsumaturi mhux 
aggregati, bħall-kontijiet ordinarji 
kurrenti u tat-tfaddil, l-ishma u l-bonds.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni għandha tqis ukoll fid-dettall liema tip ta' divulgazzjonijiet ikunu xierqa għal 
dawn il-prodotti l-oħra. Il-KID kif deskritt fl-Artikolu 8 ma jkunx adatt għal sempliċi depożiti 
jew ishma. Barra minn hekk, għandha tingħata kunsiderazzjoni lil kif dawn il-prodotti jiġu 
distribwiti, partikolarment għall-ekwitajiet u l-bonds.

Emenda 157
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha titwettaq erba’ snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sabiex tqis 
l-iżviluppi tas-suq, bħall-ħolqien ta’ tipi 
ġodda ta’ prodotti ta’ investiment, kif ukoll 
żviluppi f’oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni u 

(29) Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha titwettaq erba’ snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sabiex tqis 
l-iżviluppi tas-suq, bħall-ħolqien ta’ tipi 
ġodda ta’ prodotti ta’ investiment, kif ukoll 
żviluppi f’oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni u 
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l-esperjenzi tal-Istati Membri. Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta jekk il-miżuri introdotti 
tejbux il-fehim medju tal-investituri fil-
livell ta' konsumatur dwar il-prodotti ta’ 
investiment u l-paragunabbiltà tal-prodotti. 
Għandha tqis ukoll jekk il-perjodu 
tranżizzjonali li japplika għall-UCITS 
għandux jiġi estiż, jew jekk għandhomx 
jitqiesu alternattivi oħra għat-trattament 
tal-UCITS. Abbażi tar-reviżjoni, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
akkompanjat, fejn xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi.

l-esperjenzi tal-Istati Membri. Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta jekk il-miżuri introdotti 
tejbux il-fehim medju tal-investituri fil-
livell ta' konsumatur dwar il-prodotti ta’ 
investiment u l-paragunabbiltà tal-prodotti. 
Għandha tqis ukoll jekk il-perjodu 
tranżizzjonali li japplika għall-UCITS 
għandux jiġi estiż, jew jekk għandhomx 
jitqiesu alternattivi oħra għat-trattament 
tal-UCITS. Abbażi tar-reviżjoni, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
akkompanjat, fejn xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi. Tali reviżjoni tista' tqis ukoll 
jekk il-KID jistax potenzjalment jiġi estiż 
jew jintuża bħala bażi għal dokument 
simili biex l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur jingħataw informazzjoni 
dwar prodotti oħra fil-livell ta' 
konsumatur, bħall-ishma jew il-bonds 
mibjugħa lil klijenti fil-livell ta' 
konsumatur mingħajr ebda forma ta' 
aggregazzjoni u r-rekwiżiti speċifiċi tad-
divulgazzjoni li jkunu xierqa għal dawn 
il-klassijiet ta' prodotti.

Or. en

Emenda 158
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u l-persuni li jbiegħu l-prodotti 
ta’ investiment jingħataw biżżejjed żmien 
biex iħejju għall-applikazzjoni prattika tar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx jibdew japplikaw qabel sentejn 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(30) Sabiex il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregat u 
l-persuni li jbigħu l-prodotti ta’ investiment 
jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju 
għall-applikazzjoni prattika tar-rekwiżiti 
ta’ dan ir-Regolament, ir-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament ma għandhomx jibdew 
japplikaw qabel sentejn mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.
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Or. en

Emenda 159
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u l-persuni li jbiegħu l-prodotti 
ta’ investiment jingħataw biżżejjed żmien 
biex iħejju għall-applikazzjoni prattika tar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx jibdew japplikaw qabel 
sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

(30) Sabiex il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u l-persuni li jbigħu l-prodotti 
ta’ investiment jingħataw biżżejjed żmien 
biex iħejju għall-applikazzjoni prattika tar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx jibdew japplikaw qabel sena
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 160
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u l-persuni li jbiegħu l-prodotti 
ta’ investiment jingħataw biżżejjed żmien 
biex iħejju għall-applikazzjoni prattika tar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx jibdew japplikaw qabel sentejn 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(30) Sabiex il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u l-persuni li jbigħu l-prodotti 
ta’ investiment jingħataw biżżejjed żmien 
biex iħejju għall-applikazzjoni prattika tar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx jibdew japplikaw qabel sentejn 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. 
Dan ir-Regolament m'għandux japplika 
għal tranżazzjonijiet li seħħew fl-
imgħoddi.

Or. en
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Emenda 161
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Billi l-għan tal-azzjoni li għandha 
tittieħed, jiġifieri t-titjib fil-protezzjoni 
għall-investituri fil-livell ta' konsumatur u 
t-titjib tal-fiduċja tagħhom fil-prodotti ta’ 
investiment, inkluż fejn dawn il-prodotti 
jinbiegħu b’mod transfruntier, ma jistax 
jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri li jaħdmu b’mod indipendenti 
minn xulxin, u hija biss l-azzjoni fil-livell 
Ewropew li tista’ tindirizza d-dgħjufijiet
identifikati, u għalhekk minħabba l-effetti 
tagħha tkun tista’ tinkiseb aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jinkisbu dawk l-għanijiet,

(32) Billi l-għan tal-azzjoni li għandha 
tittieħed, jiġifieri t-titjib fil-protezzjoni 
għall-investituri fil-livell ta' konsumatur u 
t-titjib tal-fiduċja tagħhom fil-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati, 
inkluż fejn dawn il-prodotti jinbiegħu 
b’mod transfruntier, ma jistax jintlaħaq 
b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri li 
jaħdmu b’mod indipendenti minn xulxin, u 
hija biss l-azzjoni fil-livell Ewropew li 
tista’ tindirizza d-dgħufijiet identifikati, u 
għalhekk minħabba l-effetti tagħha tkun 
tista’ tinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jinkisbu dawk l-għanijiet,

Or. en

Emenda 162
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
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jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur.

jitfassal mill-manifatturi u l-intermedjarji
tal-prodott ta’ investiment u regoli 
uniformi dwar l-għoti ta’ dan id-dokument 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 163
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur. Għandu l-għan li 
jiggarantixxi li l-investituri fil-livell ta' 
konsumatur ikunu jistgħu jifhmu l-
karatteristiċi ewlenin u r-riskji tal-prodotti 
ta' investiment fil-livell ta' konsumatur u 
jipparagunaw il-karatteristiċi ta' prodotti 
differenti. 

Or. en

Emenda 164
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
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ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur.

ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur. Il-manifattur tal-prodotti 
għandu jġorr waħdu r-responsabbiltà 
għat-tfassil tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni.

Or. en

Emenda 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal esklużivament mill-manifatturi tal-
PRIP u dwar l-informazzjoni li għandha 
tiġi pprovduta lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur skont [il-MiFID imfassla 
mill-ġdid] u [l-IMD mfassla mill-ġdid] 
mill-persuni li jbigħu l-prodotti ta' 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
ta’ dawn id-dokumenti lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Manifattur tal-prodott skont it-tifsira ta' dan ir-Regolament huwa persuna li tipproduċi 
prodott ta’ investiment jew persuna li b'mod sostanzjali tkun biddlet ir-riskju jew l-istruttura 
tal-ispejjeż ta' prodott ta' investiment eżistenti. Ir-responsabbiltà għat-tfassil tad-dokument 
bit-tagħrif ewlieni għandha tiġi attribwita b'mod ċar lill-manifattur tal-prodott definit b'dan 
il-mod.

Emenda 166
Pervenche Berès

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

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u tal-anness tiegħu li għandu 
jitfassal mill-persuni li jbigħu prodotti ta' 
investiment u mill-persuni li jbigħu 
prodotti ta' investiment u regoli uniformi 
dwar l-għoti ta’ dan id-dokument lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 167
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur. Ir-rekwiżit biex jitfassal 
id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
m'għandux japplika għal intermedjarji li 
jikkummerċjalizzaw, jiddistribwixxu jew 
ibigħu l-prodott ta' investiment lil 
investitur fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit biex persuna li tbigħ il-prodott ta' investiment tfassal il-KID, kif propost mir-
Rapporteur, joħloq konfużjoni fir-rigward tar-responsabbiltajiet kif ukoll trikkib regolatorju, 
billi dawn l-intermedjarji huma regolati mill-MiFID u l-IMD.
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Emenda 168
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
uniformi dwar il-format u l-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni li għandu 
jitfassal mill-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment u regoli uniformi dwar l-għoti 
ta’ dan id-dokument lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur. Meta jkun hemm att 
leġiżlattiv ieħor tal-UE li jirregola aspetti 
speċifiċi tad-distribuzzjoni tal-prodotti ta' 
investiment, id-dispożizzjonijiet ta' dak l-
att għandhom jieħdu preċedenza fuq ir-
regoli ta' dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 169
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-
manifattura u l-bejgħ tal-prodotti ta’ 
investiment.

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-
manifattura u l-bejgħ tal-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi aggregati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-introduzzjoni ta' rekwiżit ta' KID għal tipi oħra ta' prodotti ta' investiment jista' 
jkollha ċertu valur, ma jkunx għaqli li l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jiġi 
estiż. Għandha ssir reviżjoni sħiħa u bir-reqqa biex wieħed jifhem jekk dan huwiex prattiku. 
Ir-Regolament KID kif abbozzat mhuwiex xieraq għal prodotti oħra ta' investiment.
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Emenda 170
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament għandu japplika għall-
manifattura u l-bejgħ tal-prodotti ta’ 
investiment.

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-
manifattura u l-bejgħ tal-PRIPs.

Or. en

Emenda 171
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, ma għandux japplika għal 
dawn il-prodotti li ġejjin:

imħassar

(a) prodotti tal-assigurazzjoni li ma 
joffrux valur ta’ ċediment jew fejn dak il-
valur ta’ ċediment ma jkunx totalment jew 
parzjalment skopert, b’mod dirett jew 
indirett, għall-varjazzjonijiet fis-suq;
(b) depożiti b'rata tar-rendiment li hija 
ddeterminata f’relazzjoni ma' rata tal-
imgħax;
(c) titoli msemmija fil-punti (b) sa (g), (i) 
u (j) tal-Artikolu 1(2) tad-
Direttiva 2003/71/KE;
(d) titoli oħra li ma jinkorporawx 
derivattiv;
(e) skemi tal-pensjoni tax-xogħol koperti 
mill-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE jew id-
Direttiva 2009/138/KE; u
(f) prodotti tal-pensjonijiet li skont il-liġi 
nazzjonali jkunu jeħtieġu kontribuzzjoni 
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finanzjarja mill-impjegatur u fejn l-
impjegat ma jkollux għażla fir-rigward 
tal-fornitur tal-prodott tal-pensjoni.

Or. de

Emenda 172
Corien Wortmann-Kool

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) assi b'parteċipazzjoni diretta u li 
mhumiex prodotti ta' investiment 
aggregati, inklużi ishma tal-kumpaniji u 
bonds sovrani;

Or. en

Emenda 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prodotti tal-assigurazzjoni li ma joffrux 
valur ta’ ċediment jew fejn dak il-valur ta’ 
ċediment ma jkunx totalment jew 
parzjalment skopert, b’mod dirett jew 
indirett, għall-varjazzjonijiet fis-suq;

(a) prodotti tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
meta r-riskju tal-investiment ma jkunx 
imġarrab mid-detentur tal-polza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għadu mhux ġustifikabbli li poloz imħallta tradizzjonali tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja 
b'rendiment supplementari jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni. F'każ ta' dan it-tip ta' polza 
ta' assigurazzjoni, id-detentur tal-polza ma jġarrab ebda riskju: ir-rendiment supplementari 
biss jista' jvarja skont il-prestazzjoni tal-investiment. Dan ir-rendiment supplementari huwa 
biss bonus addizzjonali, mhuwiex il-parti materjali tal-polza tal-assigurazzjoni, huwa 
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negliġibbli meta mqabbel mal-primjum u mas-somma assigurata. F'dan il-każ, id-detentur 
tal-polza ma jistax jitqies bħala investitur fil-livell ta' konsumatur. Dan l-approċċ huwa 
konformi mad-Direttiva Solvenza II.

Emenda 174
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prodotti tal-assigurazzjoni li ma joffrux 
valur ta’ ċediment jew fejn dak il-valur ta’ 
ċediment ma jkunx totalment jew 
parzjalment skopert, b’mod dirett jew 
indirett, għall-varjazzjonijiet fis-suq;

(a) prodotti tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja, 
bil-qsim tal-profitti jew mingħajru, meta 
r-riskju tal-investiment ma jiġġarrabx 
mid-detentur tal-polza u li jaqgħu taħt l-
Anness I(I) tad-Direttiva 2002/83/KE u l-
Anness II(I) tad-Direttiva 2009/138/KE;

Or. en

Emenda 175
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prodotti tal-assigurazzjoni li ma joffrux 
valur ta’ ċediment jew fejn dak il-valur ta’ 
ċediment ma jkunx totalment jew 
parzjalment skopert, b’mod dirett jew 
indirett, għall-varjazzjonijiet fis-suq;

(a) prodotti tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja, 
bil-qsim tal-profitti jew mingħajru, meta 
r-riskju tal-investiment ma jiġġarrabx 
mid-detentur tal-polza u li jaqgħu taħt l-
Anness I(I) tad-Direttiva 2002/83/KE u l-
Anness II(I) tad-Direttiva 2009/138/KE;

Or. en

Emenda 176
Alfredo Pallone
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prodotti tal-assigurazzjoni li ma joffrux 
valur ta’ ċediment jew fejn dak il-valur ta’ 
ċediment ma jkunx totalment jew 
parzjalment skopert, b’mod dirett jew 
indirett, għall-varjazzjonijiet fis-suq;

(a) prodotti tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja, 
bil-qsim tal-profitti jew mingħajru, meta 
r-riskju tal-investiment ma jiġġarrabx 
mid-detentur tal-polza u li jaqgħu taħt l-
Anness I(I) tad-Direttiva 2002/83/KE u l-
Anness II(I) tad-Direttiva 2009/138/KE;

Or. en

Emenda 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prodotti tal-assigurazzjoni li ma joffrux 
valur ta’ ċediment jew fejn dak il-valur ta’ 
ċediment ma jkunx totalment jew 
parzjalment skopert, b’mod dirett jew 
indirett, għall-varjazzjonijiet fis-suq;

(a) prodotti tal-assigurazzjoni meta l-
benefiċċji ma jkunux skoperti għal 
varjazzjonijiet fil-valuri tal-investiment 
sottostanti;

Or. en

Emenda 178
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) depożiti b'rata tar-rendiment li hija 
ddeterminata f’relazzjoni ma' rata tal-
imgħax;

(b) depożiti, għajr depożiti strutturati kif 
definiti fl-Artikolu 4 tal-[MiFID];

Or. en
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Emenda 179
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) depożiti b'rata tar-rendiment li hija 
ddeterminata f’relazzjoni ma' rata tal-
imgħax;

(b) depożiti, għajr depożiti strutturati kif 
definiti fl-Artikolu 4 tal-[MiFID];

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-Regolament huwa li jippermetti lill-investituri fil-livell ta' konsumatur jifhmu u 
jipparagunaw karatteristiċi ewlenin ta' prodotti ta' investiment aggregati li huma 
kkaratterizzati min-natura kumplessa tagħhom. Depożiti bankarji sempliċi u kotba tat-tfaddil 
m'għandhomx natura daqstant kumplessa, għalhekk prodotti tat-tfaddil sempliċi għandhom 
jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament. Madankollu, minħabba n-natura 
iktar kumplessa tagħhom, id-depożiti strutturati għandhom jiġu inklużi fil-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament.

Emenda 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) depożiti b'rata tar-rendiment li hija 
ddeterminata f’relazzjoni ma' rata tal-
imgħax;

(b) depożiti, għajr depożiti strutturati kif 
definiti fl-Artikolu 4 tal-[MiFID II];

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-kamp ta' applikazzjoni tar-
Regolament u l-kamp ta' applikazzjoni tar-reġim tal-MiFID il-ġdida fir-rigward tad-depożiti 
strutturati.
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Emenda 181
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) depożiti b'rata tar-rendiment li hija 
ddeterminata f’relazzjoni ma' rata tal-
imgħax;

(b) depożiti b'rata tar-rendiment li hija 
ddeterminata f’relazzjoni ma' rata tal-
imgħax. Madankollu, kwalunkwe skema 
ta' garanzija tad-depożiti għandha tiġi 
elenkata, b'dettalji preċiżi ta' liema riskji 
huma koperti mill-iskema, jekk 
applikabbli;

Or. en

Emenda 182
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) titoli msemmija fil-punti (b) sa (g), (i) 
u (j) tal-Artikolu 1(2) tad-
Direttiva 2003/71/KE;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi mhuwiex kompletament ċar għal xiex jirreferi l-punt (d), dan għandu jitħassar.

Emenda 183
Sharon Bowles

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

(d) titoli oħra li ma jinkorporawx 
derivattiv;

(d) titoli oħra li ma jinkorporawx 
derivattiv, bl-eċċezzjoni ta' bonds tal-
kumpaniji u strumenti maħruġa minn 
entitajiet ad hoc (SPVs);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti aggregati m'għandhomx jiġu promossi involontarjament minflok prodotti sempliċi 
li jiffinanzjaw l-ekonomija reali. L-SPVs għandhom ikunu fil-kamp ta' applikazzjoni biex ikun 
żgurat li r-Regolament ma jiġix evitat mill-maniġers tal-assi billi jbigħu l-prodotti mill-
kumpanija azzjonarja minflok mill-fornitur attwali tal-prodotti.

Emenda 184
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) titoli oħra li ma jinkorporawx 
derivattiv;

imħassar

Or. en

Emenda 185
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) titoli oħra li ma jinkorporawx 
derivattiv;

(d) titoli b'rata tar-rendiment li hija 
ddeterminata f'relazzjoni ma' rata tal-
imgħax u b'parteċipazzjoni diretta;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-definizzjoni ta' PRIP tiġi allinjata mal-gwida offruta mit-task force tal-
livell 3, inklużi l-KSBE, il-KRET u s-CEIPOS. Il-bonds konvenzjonali ma jitqisux bħala 
kumplessi abbażi tad-definizzjoni identifikata mill-aġenziji ta' esperti u m'għandhomx jiġu 
klassifikati bħala PRIP.

Emenda 186
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ishma;

Or. en

Emenda 187
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) titoli li d-denominazzjoni tagħhom 
għal kull unità tammonta għal mill-inqas 
EUR 100 000;

Or. en

Emenda 188
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) titoli b'rata tar-rendiment li hija 
ddeterminata f'relazzjoni ma' rata tal-
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imgħax u b'parteċipazzjoni diretta;

Or. en

Emenda 189
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) skemi tal-pensjoni tax-xogħol koperti 
mill-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE jew id-
Direttiva 2009/138/KE; u

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'mod partikolari fil-każ tal-SMEs, id-deċiżjonijiet ta' investiment meħuda minn entità 
korporattiva meta tagħżel prodott ta' pensjoni għall-impjegati tagħha għandhom ikunu 
soġġetti għall-fatt li jiġi pprovdut KIID, billi dawn id-deċiżjonijiet spiss jittieħdu minn 
individwi li għandhom l-istess litteriżmu finanzjarju ta' konsumaturi ordinarji. Din l-emenda 
hija bbażata fuq proposta minn FW (Ġermanja).

Emenda 190
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) prodotti tal-pensjonijiet li skont il-liġi 
nazzjonali jkunu jeħtieġu kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-impjegatur u fejn l-
impjegat ma jkollux għażla fir-rigward 
tal-fornitur tal-prodott tal-pensjoni.

(f) prodotti tal-pensjonijiet li jissodisfaw iż-
żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

– ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/138/KE jew tad-



PE504.397v02-00 98/181 AM\927693MT.doc

MT

Direttiva 2009/41/KE; u
– li għalihom il-livell ta' provvediment 
għall-irtirar huwa fil-fatt wegħda jew 
offerta mill-impjegatur lill-impjegat.

Għall-prodotti ta' pensjoni li ma jaqgħux 
taħt id-Direttiva 2009/138/KE jew id-
Direttiva 2003/41/KE jew taħt dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu rekwiżiti ta' divulgazzjoni 
ekwivalenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ħafna Stati Membri, hemm tipi differenti ta’ arranġamenti tal-pensjoni li la huma fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tal-IORP u lanqas tal-privat. Skont il-proposta tal-Kummissjoni, xi wħud 
minn dawn l-iskemi jkunu eżentati minħabba l-Artikolu 2(f), għalhekk ma jkunu soġġetti għal 
ebda rekwiżit ta’ divulgazzjoni fil-livell tal-UE, iżda skemi simili oħrajn ma jkunux eżentati 
minħabba li l-impjegatur ma jkunx meħtieġ mil-liġi nazzjonali li jagħmel kontribuzzjonijiet 
finanzjarji. Huwa importanti li tiġi evitata l-inkonsistenza fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 191
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) prodotti tal-pensjonijiet li skont il-liġi 
nazzjonali jkunu jeħtieġu kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-impjegatur u fejn l-
impjegat ma jkollux għażla fir-rigward tal-
fornitur tal-prodott tal-pensjoni.

(f) il-prodotti kollha tal-pensjonijiet kif 
definiti fl-Artikolu 4(d) u prodotti tal-
pensjonijiet li skont il-liġi nazzjonali jkunu 
jeħtieġu kontribuzzjoni finanzjarja mill-
impjegatur u fejn l-impjegatur ikun 
għamel l-għażla rilevanti fir-rigward tal-
fornitur tal-prodott tal-pensjoni; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx definizzjoni waħda ta' prodott ta' pensjoni li hija aċċettata fl-Istati Membri kollha 
tal-UE. Billi l-Kummissjoni qed twettaq studju bir-reqqa tas-sistemi tal-pensjonijiet tal-Istati 
Membri, ma jkunx xieraq li dan ix-xogħol jiġi mfixkel billi jiddaħħlu rekwiżiti li jagħtu l-
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impressjoni li diġà hemm tali definizzjoni fis-seħħ.

Emenda 192
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) prodotti tal-pensjonijiet li skont il-liġi 
nazzjonali jkunu jeħtieġu kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-impjegatur u fejn l-
impjegat ma jkollux għażla fir-rigward tal-
fornitur tal-prodott tal-pensjoni.

(f) skemi tal-pensjoni tax-xogħol u 
prodotti tal-pensjonijiet individwali li skont 
il-liġi nazzjonali jkunu jeħtieġu 
kontribuzzjoni finanzjarja mill-impjegatur 
u fejn l-impjegatur u l-impjegat ma 
jkollhomx għażla fir-rigward tal-fornitur 
tal-prodott tal-pensjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'mod partikolari fil-każ tal-SMEs, id-deċiżjonijiet ta' investiment meħuda minn entità 
korporattiva meta tagħżel prodott ta' pensjoni għall-impjegati tagħha għandhom ikunu 
soġġetti għall-fatt li jiġi pprovdut KIID, billi dawn id-deċiżjonijiet spiss jittieħdu minn 
individwi li għandhom l-istess litteriżmu finanzjarju ta' konsumaturi ordinarji. Din l-emenda 
hija bbażata fuq proposta minn FW (Ġermanja).

Emenda 193
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) prodotti tal-pensjonijiet li skont il-liġi
nazzjonali jkunu jeħtieġu kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-impjegatur u fejn l-
impjegat ma jkollux għażla fir-rigward 
tal-fornitur tal-prodott tal-pensjoni.

(f) prodotti tal-pensjonijiet rikonoxxuti 
uffiċjalment u skemi tas-sigurtà soċjali 
soġġetti għal-liġi nazzjonali jew tal-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 194
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) prodotti tal-pensjonijiet li skont il-liġi 
nazzjonali jkunu jeħtieġu kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-impjegatur u fejn l-
impjegat ma jkollux għażla fir-rigward 
tal-fornitur tal-prodott tal-pensjoni.

(f) il-prodotti tal-pensjonijiet kollha kif 
definiti fl-Artikolu 4(d).

Or. en

Emenda 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) prodotti tal-pensjonijiet li skont il-liġi 
nazzjonali jkunu jeħtieġu kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-impjegatur u fejn l-
impjegat ma jkollux għażla fir-rigward 
tal-fornitur tal-prodott tal-pensjoni.

(f) prodotti tal-pensjonijiet li għalihom l-
arranġamenti finanzjarji ma jaqgħux fil-
kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE jew tad-
Direttiva 2009/138/KE; u li għalihom il-
livell ta' provvediment għall-irtirar huwa 
fil-fatt wegħda jew offerta mill-impjegatur 
lill-impjegat. Għall-prodotti ta' pensjoni li 
ma jaqgħux taħt id-Direttiva 2003/41/KE 
jew id-Direttiva 2009/138/KE jew taħt dan 
ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu rekwiżiti ta' divulgazzjoni 
ekwivalenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ħafna Stati Membri, hemm tipi differenti ta’ arranġamenti tal-pensjoni li la huma fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tal-IORP u lanqas tal-privat. Skont il-proposta tal-Kummissjoni, xi wħud 



AM\927693MT.doc 101/181 PE504.397v02-00

MT

minn dawn l-iskemi jkunu eżentati minħabba l-Artikolu 2(f), għalhekk ma jkunu soġġetti għal 
ebda rekwiżit ta’ divulgazzjoni fil-livell tal-UE, iżda, skemi simili oħrajn ma jkunux eżentati 
minħabba li l-impjegatur ma jkunx meħtieġ mil-liġi nazzjonali li jagħmel kontribuzzjonijiet 
finanzjarji. Huwa importanti li tiġi evitata l-inkonsistenza fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 196
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) prodotti ta' pensjoni rikonoxxuti 
uffiċjalment u skemi tas-sigurtà soċjali 
soġġetti għal-liġi nazzjonali jew tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 197
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) prodotti ta' pensjoni rikonoxxuti 
uffiċjalment u skemi tas-sigurtà soċjali 
soġġetti għal-liġi nazzjonali jew tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 198
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)



PE504.397v02-00 102/181 AM\927693MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) prodotti ta' pensjoni rikonoxxuti 
uffiċjalment u skemi tas-sigurtà soċjali kif 
definiti fil-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx definizzjoni waħda ta' prodott ta' pensjoni li hija aċċettata fl-Istati Membri kollha 
tal-UE. Billi l-Kummissjoni qed twettaq studju bir-reqqa tas-sistemi tal-pensjonijiet tal-Istati 
Membri, ma jkunx xieraq li dan ix-xogħol jiġi mfixkel billi jiddaħħlu rekwiżiti li jagħtu l-
impressjoni li diġà hemm tali definizzjoni fis-seħħ.

Emenda 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) skemi tas-sigurtà soċjali rikonoxxuti 
uffiċjalment soġġetti għal-liġi nazzjonali 
jew tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 200
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) bonds tad-dejn sovran.

Or. en
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Emenda 201
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) kotba u kontijiet tat-tfaddil. Id-
distributuri ta' dawn il-prodotti 
għandhom jiżguraw li informazzjoni dwar 
ir-regolatur tal-prodott tidher b'mod 
prominenti fl-informazzjoni pprovduta. 

Or. en

Emenda 202
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment soġġetti għal dan ir-
Regolament huma wkoll soġġetti għad-
Direttiva 2003/71/KE, dan ir-Regolament 
u d-Direttiva 2003/71/KE għandhom 
japplikaw it-tnejn.

1. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni mfassal 
skont ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament għandu jitqies bħala 
konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 24(3) tar-Regolament (KE) 
Nru 809/2004 kif emendat bir-
Regolament (UE) Nru 486/2012 u fl-
Artikoli 17(1), 18 u 19 tad-
Direttiva 2003/71/KE, kif emendata bid-
Direttiva 2010/73/KE.

Or. en

Emenda 203
Syed Kamall

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

1. Fejn il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment soġġetti għal dan ir-
Regolament huma wkoll soġġetti għad-
Direttiva 2003/71/KE, dan ir-Regolament 
u d-Direttiva 2003/71/KE għandhom 
japplikaw it-tnejn.

1. L-informazzjoni fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni dwar l-investitur għandha 
tkun konformi ma' dan ir-Regolament u 
għandha titqies mill-awtoritajiet 
kompetenti bħala informazzjoni xierqa 
fir-rigward ta' informazzjoni dwar ir-
riskji u l-ispejjeż u meqjusa li tissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 5(2) tad-
Direttiva 2003/71/KE rigward il-kontenut 
tat-tagħrif ewlieni kif speċifikat fl-
Artikolu 2(1)(s)(ii) u (iii) ta' dik id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li għall-PRIPs jiġi pprovdut kemm KID kif ukoll Sommarju Speċifiku għall-Ħruġ 
(Direttiva dwar il-Prospetti), fil-kuntest ta' offerta ta' titoli lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur, huwa inkompatibbli mal-fini tal-inizjattiva tal-PRIPs. Il-fatt li l-investituri 
jirċievu żewġ dokumenti sommarji jfixkilhom.

Emenda 204
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment soġġetti għal dan ir-
Regolament huma wkoll soġġetti għad-
Direttiva 2003/71/KE, dan ir-Regolament u 
d-Direttiva 2003/71/KE għandhom 
japplikaw it-tnejn.

1. Fejn il-manifatturi tal-PRIP soġġetti 
għal dan ir-Regolament huma wkoll 
soġġetti għad-Direttiva 2003/71/KE, dan 
ir-Regolament u d-Direttiva 2003/71/KE 
għandhom japplikaw it-tnejn.

Or. en

Emenda 205
Pervenche Berès
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment soġġetti għal dan ir-
Regolament huma wkoll soġġetti għad-
Direttiva 2003/71/KE, dan ir-Regolament u 
d-Direttiva 2003/71/KE għandhom 
japplikaw it-tnejn.

1. Fejn il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment soġġetti għal dan ir-
Regolament huma wkoll soġġetti għad-
Direttiva 2003/71/KE, dan ir-Regolament u 
d-Direttiva 2003/71/KE, bl-eċċezzjoni tal-
Artikolu 4(2)(v), għandhom japplikaw it-
tnejn.

Or. en

Emenda 206
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment soġġetti għal dan ir-
Regolament huma wkoll soġġetti għad-
Direttiva 2009/138/KE, dan ir-
Regolament u d-Direttiva 2009/138/KE 
għandhom japplikaw it-tnejn.

2. L-informazzjoni inkluża fid-dokument 
bit-tagħrif ewlieni għandha titqies mill-
awtoritajiet kompetenti bħala 
informazzjoni xierqa fir-rigward tal-
informazzjoni dwar ir-riskji sottostanti 
tal-kuntratt li jiġġarrbu mid-detentur tal-
polza u għandha titqies bħala 
informazzjoni li tissodisfa r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 185(4) tad-
Direttiva 2009/138/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li għall-PRIPs jiġi pprovdut kemm KID kif ukoll Sommarju Speċifiku għall-Ħruġ 
(Direttiva dwar il-Prospetti), fil-kuntest ta' offerta ta' titoli lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur, huwa inkompatibbli mal-fini tal-inizjattiva tal-PRIPs. Il-fatt li l-investituri 
jirċievu żewġ dokumenti sommarji jfixkilhom; imur kontra l-għan tal-armonizzazzjoni 
regolatorja, filwaqt li joħloq kundizzjonijiet inugwali bħal dawk bejn PRIPs tat-titoli li huma 
soġġetti għall-PD u PRIPs oħrajn.
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Emenda 207
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment soġġetti għal dan ir-
Regolament huma wkoll soġġetti għad-
Direttiva 2009/138/KE, dan ir-
Regolament u d-Direttiva 2009/138/KE 
għandhom japplikaw it-tnejn.

2. Fejn il-manifatturi tal-PRIP soġġetti 
għal dan ir-Regolament huma wkoll 
soġġetti għal rekwiżiti ta' għoti ta' 
informazzjoni lid-detentur ta' polza skont 
id-Direttiva 2009/138/KE, dawn ir-
rekwiżiti, meta jkunu ekwivalenti, 
għandhom jiġu ssodisfati bid-
divulgazzjonijiet tal-informazzjoni skont 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 208
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment soġġetti għal dan ir-
Regolament huma wkoll soġġetti għad-
Direttiva 2009/138/KE, dan ir-Regolament 
u d-Direttiva 2009/138/KE għandhom 
japplikaw it-tnejn.

2. Fejn il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment soġġetti għal dan ir-
Regolament huma wkoll soġġetti għad-
Direttiva 2009/138/KE, dan ir-Regolament 
u d-Direttiva 2009/138/KE għandhom 
japplikaw it-tnejn. L-informazzjoni 
inkluża fid-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandha titqies li tissodisfa r-rekwiżiti 
dwar informazzjoni speċifika kif stabbiliti 
fl-Artikolu 185(4) tad-
Direttiva 2009/138/KE.

Or. en



AM\927693MT.doc 107/181 PE504.397v02-00

MT

Emenda 209
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-manifatturi tal-prodott ta’ 
investiment soġġetti għal dan ir-
Regolament huma wkoll soġġetti għad-
Direttiva 2009/138/KE, dan ir-
Regolament u d-Direttiva 2009/138/KE 
għandhom japplikaw it-tnejn.

2. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni mfassal 
skont ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament għandu jitqies bħala 
konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 185(4) tad-
Direttiva 2009/138/KE.

Or. en

Emenda 210
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa biex tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 23 filwaqt li tiddefinixxi rekwiżiti 
addizzjonali biex tiżgura li l-kontenut u r-
regoli relatati tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni jippermettu l-issodisfar tal-obbligi 
msemmija stabbiliti rispettivament mid-
Direttiva 2003/71/KE u d-
Direttiva 2009/138/KE.

Or. en

Emenda 211
Saïd El Khadraoui

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

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-
forma legali tal-investiment, l-ammont 
ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-
varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 
fil-prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar li 
mhumiex mixtrija direttament mill-
investitur;

(a) 'prodott ta' investiment' tfisser prodott li 
permezz tiegħu persuna tista' tagħmel 
investiment finanzjarju, irrispettivament 
mill-forma legali u irrispettivament minn 
jekk l-ammont ripagabbli huwiex fiss jew 
varjabbli;

Or. en

Emenda 212
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-
forma legali tal-investiment, l-ammont 
ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-
varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 
fil-prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar li 
mhumiex mixtrija direttament mill-
investitur;

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-
forma legali tal-investiment, l-ammont 
ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-
varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 
fil-prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar.

Or. en

Emenda 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-
forma legali tal-investiment, l-ammont 

(a) 'prodott ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregat' jew 'PRIP' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-
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ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-
varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 
fil-prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar li 
mhumiex mixtrija direttament mill-
investitur;

forma legali tal-investiment, l-ammont 
ripagabbli lill-investitur huwa soġġett
għall-varjazzjonijiet minħabba skopertura 
għall-valuri ta’ referenza jew għall-
prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar li 
mhumiex mixtrija direttament mill-
investitur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet minuri għandhom l-għan li jikkjarifikaw id-definizzjoni u jagħmluha aktar 
preċiża.

Emenda 214
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-
forma legali tal-investiment, l-ammont 
ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-
varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 
fil-prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar li 
mhumiex mixtrija direttament mill-
investitur;

(a) 'prodott ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregat' tfisser investiment 
fejn irrispettivament mill-forma legali tal-
investiment, l-ammont ripagabbli lill-
investitur jiġi skopert għall-varjazzjonijiet 
fil-valuri ta’ referenza jew fil-prestazzjoni 
ta’ xi assi jew aktar li mhumiex mixtrija 
direttament mill-investitur;

Or. en

Emenda 215
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-
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forma legali tal-investiment, l-ammont 
ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-
varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 
fil-prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar li 
mhumiex mixtrija direttament mill-
investitur;

forma legali tal-investiment, l-ammont 
ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-
varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 
fil-prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar;

Or. de

Emenda 216
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-
forma legali tal-investiment, l-ammont 
ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-
varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 
fil-prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar li 
mhumiex mixtrija direttament mill-
investitur;

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-
forma legali tal-investiment, l-ammont 
pagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-
varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza għajr 
ir-rata tal-imgħax jew fil-prestazzjoni ta’ 
xi assi jew aktar li mhumiex mixtrija 
direttament mill-investitur; billi jinbidlu l-
profil tar-riskji u tal-benefiċċji tiegħu jew 
l-ispejjeż assoċjati ma' investiment fil-
prodott ta' investiment;

Or. en

Emenda 217
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
investiment fejn irrispettivament mill-
forma legali tal-investiment, l-ammont 
ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 
kwalunkwe investiment jew prodott tat-
tfaddil ikkumerċjalizzat lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur fejn irrispettivament 
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varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 
fil-prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar li 
mhumiex mixtrija direttament mill-
investitur;

mill-forma legali tiegħu, l-investiment u l-
ammont ripagabbli lill-investitur jiġu 
skoperti għall-varjazzjonijiet fil-valuri ta’ 
referenza jew fil-prestazzjoni ta’ xi assi 
jew aktar li mhumiex mixtrija direttament 
mill-investitur. Meta skopertura għal tali 
prodott ta' investiment tinkiseb 
b'parteċipazzjoni diretta tal-ishma jew l-
unitajiet ta' entitajiet ad hoc jew 
kumpaniji azzjonarji, tali ishma jew 
unitajiet għandhom jitqiesu bħala prodotti 
ta' investiment skont din id-definizzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-ishma b'parteċipazzjoni diretta tal-investitur ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tar-
Regolament skont il-proposta tal-Kummissjoni, jeħtieġ li jkun żgurat li l-manifatturi tal-
prodotti ta' investiment ma jaħarbux mill-obbligu li jipprovdu KIID lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur billi jistrutturaw il-prodotti aggregati tagħhom permezz ta' entità ad hoc jew 
kumpanija azzjonarja. Għalhekk, għandu japplika prinċipju "look-through", sabiex ma jkunx 
hemm strateġiji ta' evitar u lakuni. Din l-emenda hija bbażata fuq proposta mill-awtoritajiet 
regolatorji Franċiżi.

Emenda 218
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 'manifattur tal-prodott ta’ investiment' 
tfisser:

(b) 'manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għall-konsumaturi aggregat' tfisser:

Or. en

Emenda 219
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) meta l-prodott ta' investiment 
jikkonsisti unikament minn titolu 
trasferibbli offrut lill-pubbliku jew 
ammess għall-kummerċ f'suq irregolat 
skont id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2003/71/KE u b'parteċipazzjoni 
diretta tal-investituri, l-emittent tat-titolu

Or. en

Emenda 220
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) l-emittent ta' titoli trasferibbli offruti 
lill-pubbliku jew ammessi għall-kummerċ 
f'suq irregolat skont id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 2003/71/KE u 
b'parteċipazzjoni diretta tal-investituri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament għandu jinkludi titoli trasferibbli konvenzjonali 
b'parteċipazzjoni diretta tal-investituri, sakemm jiġu akkwistati fis-suq primarju. Id-
definizzjoni ta' 'manifattur tal-prodott ta' investiment' għandha tiġi adattata skont dan biex 
tkopri din is-sitwazzjoni.

Emenda 221
Alfredo Pallone

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

i) klijenti fil-livell ta' konsumatur kif 
definit fil-punt (12) tal-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2004/39/KE;

i) klijenti fil-livell ta' konsumatur kif 
definit fil-punt (12) tal-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2004/39/KE kull meta l-prodott 
ta' investiment ikun strument finanzjarju 
kif definit fl-Anness I, Taqsima C ta' dik 
id-Direttiva;

Or. en

Emenda 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) konsumaturi fis-sens tad-
Direttiva 2002/92/KE;

ii) konsumaturi li mhumiex konsumaturi 
professjonali kif definiti fi [Anness I tal-
IMD] [...];

Or. en

Emenda 223
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) konsumaturi fis-sens tad-
Direttiva 2002/92/KE;

ii) konsumaturi fis-sens tad-
Direttiva 2002/92/KE kull meta l-prodott 
ta' investiment ikun polza tal-
assigurazzjoni skont it-tifsira tad-
Direttiva 2009/138/KE;

Or. en
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Emenda 224
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) 'persuna li tbigħ' tfisser il-persuna li 
tagħti pariri dwar prodott ta' investiment 
lil investitur fil-livell ta' konsumatur jew li 
taġixxi bħala intermedjarju għal 
investiment minn investitur fil-livell ta' 
konsumatur.

Or. en

Emenda 225
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) 'assi eliġibbli' tfisser assi awtorizzat 
kif definit fl-Artikolu 13(a);

Or. en

Emenda 226
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) 'swap konvenzjonali' tfisser strument 
derivattiv li jinvolvi parti waħda – il-
kontribwent tar-rata fissa – li tagħmel 
pagamenti fissi, u l-parti l-oħra – il-
kontribwent tar-rata varjabbli – li tagħmel 
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pagamenti li jiddependu fuq il-livell tar-
rati tal-imgħax fil-futur. Il-pagamenti tar-
rati tal-imgħax isiru fuq ammont 
nozzjonali u m'hemm ebda sakambju ta' 
kapital u ebda karatteristika addizzjonali;

Or. en

Emenda 227
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) 'kuntratt forward konvenzjonali' 
tfisser kuntratt li jinvolvi l-bejgħ minn 
parti waħda u x-xiri minn parti oħra ta' 
ammont predeterminat ta' assi sottostanti, 
bi prezz predefinit u f'data predefinita fil-
futur mingħajr ebda karatteristika 
addizzjonali;

Or. en

Emenda 228
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fd) 'opzjoni konvenzjonali' tfisser it-tip 
ta' opzjoni l-aktar bażika b'sempliċi data 
ta' skadenza  u bi prezz tal-eżerċitar 
b'ebda karatteristika addizzjonali;

Or. en
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Emenda 229
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fe (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fe) 'opzjoni "ostaklu" sempliċi' tfisser 
opzjoni li tista' tiġi eżerċitata biss (i) jekk 
il-prezz tal-assi sottostanti ma jkunx laħaq 
jew qabeż livell predeterminat; jew (ii) 
jekk il-prezz tal-assi sottostanti jkun laħaq 
jew qabeż livell predeterminat;

Or. en

Emenda 230
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ff (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ff) 'opzjoni binarja' tfisser kuntratt 
finanzjarju bi gwadann predeterminat li 
jiddependi mill-fatt li jseħħu ċerti 
kundizzjonijiet speċifiċi u gwadann żero 
fil-każijiet l-oħra kollha;

Or. en

Emenda 231
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fg) 'opzjoni ta' rata medja' tfisser opzjoni 
fejn il-prezz tal-eżerċitar jiġi kkalkolat 
bħala l-prezz medju tal-assi sottostanti fuq 
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perjodu predeterminat;

Or. en

Emenda 232
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fh (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fh) 'opzjoni forward start' tfisser opzjoni 
konvenzjonali li l-prezz tal-eżerċitar 
tagħha jkun iffissat wara d-data tal-
kummerċ;

Or. en

Emenda 233
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fi (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fi) 'opzjoni b'saldu diferit' tfisser opzjoni 
konvenzjonali li d-data tas-saldu tagħha 
tkun aktar tard minn jumejn ta' xogħol 
wara d-data ta' skadenza tagħha;

Or. en

Emenda 234
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fj (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fj) 'gwadann "path-dependent"' tfisser 
rendiment ta' prodott ta' investiment li 
huwa marbut mhux biss mal-valur fil-
maturità tal-assi sottostanti iżda anke 
mal-valur tagħhom f'diversi stadji matul 
il-ħajja tal-prodott ta' investiment;

Or. en

Emenda 235
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi flimkien mal-
prospett u għandu jippubblika d-dokument 
fuq il-websajt tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jiġi distribwit fis-
suq u jinbiegħ lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni għandu jiġi kkompletat mid-
distributur meta dan ikun rilevanti.

Or. en

Emenda 236
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument bit-tagħrif ewlieni
fuq il-websajt tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Il-websajt tal-manifattur tal-prodott ta' investiment huwa l-post fejn investituri 
potenzjali fil-livell ta' konsumatur ifittxu d-dokument bit-tagħrif ewlieni, għaldaqstant irid 
ikun ippubblikat hemmhekk.

Emenda 237
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament u l-kampjun inkluż fl-anness
għal kull prodott ta’ investiment li 
jipproduċi u għandu jippubblika d-
dokument fuq il-websajt tal-għażla tiegħu 
u ċentralment fuq websajt li għandha 
tinħoloq mill-BĊE u mill-awtorità 
superviżorja nazzjonali rilevanti qabel il-
prodott ta’ investiment ikun jista’ jinbiegħ 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. de
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Emenda 238
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur. Il-
manifattur tal-prodott ta' investiment 
huwa responsabbli għall-kontenut ta' dan 
id-dokument bit-tagħrif ewlieni. Tista' 
tkun ir-responsabbiltà tal-persuna li tbigħ 
li tgħaddi dan it-tagħrif lill-investitur fil-
livell ta' konsumatur. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tittejjeb iċ-ċertezza legali, għandu jkun enfasizzat il-fatt li dokument bit-tagħrif ewlieni 
jitfassal minn parti waħda biss: il-manifattur tal-prodotti ta' investiment. Il-manifatturi tal-
prodotti ta' investiment huma responsabbli wkoll għall-kontenut tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni li jfasslu. Il-manifatturi tal-prodotti ta' investiment għandhom jagħmlu d-dokument 
bit-tagħrif ewlieni disponibbli għall-persuni li jbigħu l-prodott sabiex dawn ikunu jistgħu 
jagħtuh lill-investitur fil-livell ta' konsumatur.

Emenda 239
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
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Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur. Il-
manifattur tal-prodott ta' investiment 
għandu, f'kull ħin, ikun responsabbli 
għall-kontenut ta' dan id-dokument bit-
tagħrif ewlieni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-manifattur tal-prodott ta' investiment biss huwa responsabbli għat-tfassil 
tal-KID u għall-eżattezza tal-kontenut tiegħu.

Emenda 240
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

B'deroga għas-subparagrafu 1, meta ma 
jkun disponibbli ebda dokument bit-
tagħrif ewlieni, l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur xorta jista' jinvesti f'tali 
prodott, sakemm il-bejgħ ikun ibbażat fuq 
inizjattiva proprja tal-investitur fil-livell 
ta' konsumatur, l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur jagħti l-kunsens espliċitu 
tiegħu għal dan u l-intermedjarju li jbigħ 
il-prodott ta' investiment jagħti pariri lill-
investitur fil-livell ta' konsumatur skont 
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id-Direttiva 2004/39/KE jew id-
Direttiva 2002/92/KE.

Or. en

Emenda 241
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument bit-tagħrif ewlieni
fuq il-websajt tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur. Id-
dokument bit-tagħrif ewlieni għandu jiġi 
kkompletat bl-anness tiegħu mfassal mill-
persuna li tbigħ il-prodott ta' investiment 
meta rilevanti.

Or. en

Emenda 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 

Il-manifattur tal-PRIP għandu jfassal 
dokument bit-tagħrif ewlieni skont ir-
rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament 
għal kull prodott ta’ investiment li 
jipproduċi u għandu jippubblika d-
dokument bit-tagħrif ewlieni fuq il-websajt 
tiegħu qabel ma l-PRIP jista' jinbiegħ lill-
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investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

investituri fil-livell ta' konsumatur. Id-
dokument bit-tagħrif ewlieni għandu jkun 
ikkomplementat bil-produzzjoni ta' 
dokumentazzjoni tas-servizzi mill-persuna 
li tbigħ il-PRIP li tirrifletti s-servizzi 
pprovduti lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Appoġġ għall-emenda 21 tas-Sa Beres ħlief l-aħħar sentenza. Il-persuni li jbigħu prodotti ta' 
investiment m'għandhomx informazzjoni affidabbli dwar il-prodott. Għalhekk, m'għandhomx 
jitħallew jikkompletaw id-dokument bit-tagħrif ewlieni. Barra minn hekk, dan l-approċċ 
jappoġġa r-reġim ta' responsabbiltajiet billi ma jkun hemm ebda dubju dwar ir-
responsabbiltajiet. L-informazzjoni kollha meħtieġa biex tittieħed deċiżjoni infurmata biex isir 
investient fi prodott għandha tiġi pprovduta fl-istess żmien lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur.

Emenda 243
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament għal kull prodott ta’ 
investiment li jipproduċi u għandu 
jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-
għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 
investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur. Id-
dokument għandu jkun disponibbli 
f'forma stampata wkoll.

Or. en

Emenda 244
Pervenche Berès
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Proċess ta' approvazzjoni ta' prodott

1. Qabel ma jfassal dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont l-Artikolu 5, il-manifattur 
tal-prodott għandu jivvaluta l-
kompatibbiltà tal-prodott ta' investiment 
mal-interessi tal-investituri fil-livell ta' 
konsumatur billi jistabbilixxi proċess 
iddokumentat ta' approvazzjoni ta' 
prodott.
2. Il-proċess ta' approvazzjoni ta' prodott 
għandu jiżgura li kull prodott ta' 
investiment jissodisfa l-ħtiġijiet ta' suq 
speċifiku identifikat, u għandu jiżgura li l-
manifattur tal-prodott ikun wettaq 
valutazzjoni tar-riskji probabbli kollha 
rilevanti għall-ħtiġijiet tas-suq speċifiku 
identifikat. Tali valutazzjoni għandha 
tinkludi ttestjar tal-istress tal-prodott ta' 
investiment.
3. Il-proċess ta' approvazzjoni ta' prodott 
għandu jiżgura li prodotti ta' investiment 
li diġà nbiegħu jiġu rieżaminati 
regolarment sabiex ikun żgurat li l-
prodott jibqa' kompatibbli mal-interessi 
tas-suq identifikat fil-mira.
4. Il-proċess ta' approvazzjoni ta' prodott 
għandu jiġi rieżaminat kull sena. Il-
manifattur ta' prodott ta' investiment 
għandu f'kull ħin ikun jista' jipprovdi lill-
awtorità kompetenti rilevanti deskrizzjoni 
aġġornata u dettaljata tan-natura u d-
dettalji tal-proċess ta' approvazzjoni ta' 
prodott.

Or. en
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Emenda 245
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Proċess ta' approvazzjoni ta' prodott

1. Manifattur tal-prodott ta' investiment 
għandu jkollu fis-seħħ proċeduri u 
politiki xierqa biex ikun żgurat li tkun 
ingħatat kunsiderazzjoni xierqa lill-
interessi tal-investituri fil-livell ta' 
konsumatur, tal-klijenti u tal-benefiċjarji 
ta' tali prodott ta' investiment matul l-
iżvilupp tal-prodott ta' investiment, u li l-
prodott finanzjarju huwa bil-fatti r-
riżultat ta' din il-kunsiderazzjoni tal-
interessi.
2. Qabel ma l-prodotti ta' investiment u l-
istrumenti finanzjarji jitqiegħdu jew 
jitqassmu fis-suq, dawn il-prodotti u 
strumenti jridu jkunu approvati skont il-
proċess ta' żvilupp ta' prodott. Ir-riskji 
rilevanti kollha għandhom jiġu vvalutati 
bir-reqqa u l-prodotti u l-istrumenti 
għandhom jitqiegħdu jew jitqassmu fis-
suq biss meta dan ikun fl-interess tal-
grupp ta' klijenti fil-mira.
3. Manifattur tal-prodott ta' investiment 
għandu jwettaq testijiet li jistabbilixxu kif 
irendi prodott ta' investiment b'mod 
ġenerali u kif irendu l-elementi separati 
tal-prodott finanzjarju f'diversi xenarji. 
Tali testijiet għandhom jiżguraw li l-
prodott finanzjarju, minħabba n-natura 
tal-prodott, ma jkunx konfliġġenti mal-
interessi tal-grupp ta' klijenti fil-mira.
4. Il-proċess ta' żvilupp ta' prodott għandu 
jiżgura li l-prodotti eżistenti jkunu 
rieżaminati regolarment sabiex ikun 
żgurat li l-prodott jibqa' jissodisfa l-
ħtiġijiet tas-suq identifikat fil-mira. Il-
proċess ta' żvilupp ta' prodott għandu jiġi 
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rieżaminat kull sena. Manifattur tal-
prodott ta' investiment għandu jkun 
kapaċi li fi kwalunkwe ħin jipprovdi lill-
awtorità kompetenti tiegħu deskrizzjoni 
aġġornata u dettaljata tan-natura u d-
dettalji tal-proċess ta' żvilupp tal-prodott 
tiegħu.
5. Fil-każ li prodott finanzjarju jkun ta' 
ħsara għall-interessi tal-grupp ta' klijenti 
fil-mira, il-manifattur tal-prodott ta' 
investiment għandu jaġġusta l-prodott 
mill-aktar fis possibbli, jew m'għandux 
jibqa' joffri jew jimmanifattura l-prodott 
finanzjarju u m'għandux jibqa' jqiegħed 
il-prodott għad-dispożizzjoni fis-suq.

Or. en

Emenda 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jkun preċiż, ġust, ċar u ma jiżgwidax.

1. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jikkostitwixxi tagħrif prekuntrattwali. 
Għandu jkun preċiż, ġust, ċar u ma 
jiżgwidax.

Or. en

Emenda 247
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 1. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jkun preċiż, ġust, ċar u ma jiżgwidax. Id-
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jkun preċiż, ġust, ċar u ma jiżgwidax. dokument bit-tagħrif ewlieni m'għandu 
jinkludi ebda materjal ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew 
rakkomandazzjoni għal investiment.

Or. en

Emenda 248
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jkun dokument waħdu, separat b’mod ċar 
mill-materjali tal-kummerċjalizzazzjoni.

2. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jkun dokument waħdu, separat b’mod ċar 
mill-materjali tal-kummerċjalizzazzjoni u 
m'għandux ikun fih xi materjal ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew xi 
rakkomandazzjoni biex wieħed jinvesti.

Or. en

Emenda 249
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu
jkun dokument waħdu, separat b’mod ċar 
mill-materjali tal-kummerċjalizzazzjoni.

2. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jkun dokument waħdu, separat b’mod ċar 
mill-materjali tal-kummerċjalizzazzjoni, u 
m'għandu jkun fih ebda reklami tal-
prodotti.

Or. de

Emenda 250
Sirpa Pietikäinen
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jkun dokument waħdu, separat b’mod ċar 
mill-materjali tal-kummerċjalizzazzjoni.

2. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jkun dokument waħdu, separat b’mod ċar 
mill-materjali tal-kummerċjalizzazzjoni. 
Huma permessi kontroreferenzi ma’ 
dokumenti oħra. Informazzjoni 
b’kontroreferenza għandha tkun biss 
informazzjoni addizzjonali għall-
informazzjoni li jeħtieġ li tiġi inkluża fid-
dokument bit-tagħrif ewlieni skont dan ir-
Regolament. Mhumiex permessi 
kontroreferenzi għal xi materjal ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jkun dokument waħdu, separat b’mod ċar 
mill-materjali tal-kummerċjalizzazzjoni.

2. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jkun dokument waħdu, separat b’mod ċar 
mill-materjali tal-kummerċjalizzazzjoni 
iżda mhux ta' kwalità inferjuri. M'għandu 
jkun fih ebda messaġġ ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew 
rakkomandazzjoni għal investiment.

Or. en

Emenda 252
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
m'għandu jinkludi ebda materjal ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew 
rakkomandazzjoni għal investiment.

Or. en

Emenda 253
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għal dawk il-PRIPs li joffru 
varjazzjonijiet fit-terminu ta' żmien tal-
investiment, benefiċċji partikolari jew 
opzjonijiet ta' pagament jew għażliet ta' 
fondi sottostanti multipli lill-investitur 
individwali, jew il-PRIPs li għalihom 
informazzjoni speċifika tista' tvarja skont 
il-karatteristiċi jew l-għażliet speċifiċi tal-
klijent individwali fil-livell ta' 
konsumatur, l-informazzjoni meħtieġa 
mill-Artikolu 8(2) tista' titniżżel f'termini 
sommarji jew bħala ċifri indikattivi, 
pereżempju billi tagħti firxa ta' valuri. 
F'dawn il-każijiet, il-KID għandu 
jiddikjara b'mod prominenti dawk id-
dokumenti addizzjonali li l-klijenti fil-
livell ta' konsumatur iridu jirreferu 
għalihom sabiex jiksbu informazzjoni 
speċifika għaċ-ċirkustanzi personali 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ħafna każijiet, il-KID ma jipprovdix biżżejjed informazzjoni lill-konsumaturi biex jieħdu 
deċiżjoni li jinvestu. Dan huwa partikolarment minnu meta fatturi bħall-età jew l-ammont 
investit ikollhom impatt fuq l-imposti tal-prodott. Għalhekk huwa essenzjali, fil-fehma tagħna, 
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li l-KID ikun jista' jagħmel referenza għal dokumenti oħra u ssuġġerejna emendi għal dan l-
Artikolu u għall-Premessa 12 korrispondenti.

Emenda 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta PRIP jipprovdi lil investitur fil-
livell ta' konsumatur b'opzjonijiet b'rabta 
mat-terminu tal-investiment, l-għażla tal-
benefiċċji jew l-ammonti ta' pagament jew 
joffri firxa ta' investimenti sottostanti li 
jistgħu jagħżlu minnhom, jew meta 
elementi tat-tagħrif tal-PRIP jistgħu 
jvarjaw u jiddependu fuq fatturi speċifiċi 
għal klijent individwali fil-livell ta' 
konsumatur, l-informazzjoni meħtieġa 
mill-Artikolu 8(2) tista' tiġi ppreżentata 
f'termini ġeneriċi jew bħala eżempji 
ssuġġeriti. F'din is-sitwazzjoni, id-
dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jindika b'mod ċar f'liema dokumenti se 
tiġi pprovduta informazzjoni iktar 
speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anke meta KID jeħtieġ informazzjoni personalizzata, għandu jkun disponibbli b'eżempji 
ġeneriċi biex jgħin lil konsumatur jiddeċiedi jridx ifittex informazzjoni addizzjonali.

Emenda 255
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Meta prodott ta' investiment jagħti lil 
investitur fil-livell ta' konsumatur għażla 
tat-terminu tal-investiment, tal-benefiċċji 
speċifiċi jew tal-ammonti tal-pagament 
jew għażla minn firxa ta' investimenti 
sottostanti, jew meta tagħrif ewlieni dwar 
il-prodott jiddependi b'xi mod ieħor fuq 
fatturi speċifiċi għal klijent individwali fil-
livell ta' konsumatur, l-informazzjoni 
meħtieġa mill-Artikolu 8(2) tista' tiġi 
pprovduta f'termini ġenerali jew bħala 
eżempji rappreżentattivi. Meta dan ikun 
il-każ, id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jindika b'mod ċar liema 
dokumenti fihom informazzjoni iktar 
speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tittieħed deċiżjoni informata ta' investiment, ħafna PRIPs iridu jitfasslu għall-
investitur individwali. Madankollu, huwa importanti li l-investituri jistgħu jagħmlu paraguni 
ta' livell għoli bejn il-prodotti qabel ma jiddeċiedu jfittxux aktar informazzjoni. Dan jista' 
jinkludi pereżempju imposti medji għal ammont, terminu ta' żmien u fond ta' investiment 
speċifiku; jew il-primjum fix-xahar għal investitur tipiku għal ammont speċifiku ta' benefiċċju 
ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja.

Emenda 256
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jispeċifika b'mod ċar fejn u kif 
tinkiseb informazzjoni addizzjonali dwar 
l-investiment propost, anke fejn u kif 
prospett jista' jinkiseb fuq talba u bla ħlas 
f'kull ħin, u l-lingwa li biha tali 
informazzjoni tkun disponibbli għall-
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investituri;

Or. en

Emenda 257
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jitfassal bħala dokument qasir li jkun:

3. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jitfassal bħala dokument qasir li 
jippromwovi l-paragunabbiltà u jkun:

Or. en

Emenda 258
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jitfassal bħala dokument qasir li jkun:

3. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jitfassal bħala dokument qasir ta' massimu 
ta' żewġ paġni DIN A4 li jkun:

Or. de

Emenda 259
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jitfassal bħala dokument qasir li jkun:

3. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jitfassal bħala dokument qasir u jinkiteb 
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b’mod qasir u konċiż li jkun:

Or. en

Emenda 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) espress b’mod ċar u miktub b’lingwaġġ 
li tikkomunika b’mod li tiffaċilita l-fehim 
tal-investitur fil-livell ta' konsumatur tal-
informazzjoni li tkun qed tiġi 
kkomunikata, b’mod partikolari fejn:

(b) espress b’mod ċar u miktub bi stil li 
jinftiehem faċilment mill-investituri fil-
livell ta' konsumatur li huwa mmirat 
għalihom. Għal dan il-għan għandu:

Or. en

Emenda 261
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-lingwaġġ użat ikun ċar, fil-qosor u 
jista’ jinftiehem;

(i) il-lingwaġġ użat ikun ċar, konċiż u jista’ 
jinftiehem;

Or. en

Emenda 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-lingwaġġ użat ikun ċar, fil-qosor u 
jista’ jinftiehem;

(i) juża lingwaġġ ċar u fil-qosor;

Or. en

Emenda 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-użu ta’ kliem tekniku jiġi evitat; (ii) il-kliem tekniku jiġi evitat;

Or. en

Emenda 264
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) it-termini tekniċi jiġu evitati meta 
minflok jistgħu jintużaw kliem komuni.

(iii) l-akronimi u t-termini tekniċi jiġu 
evitati meta minflok ikun jista' jintuża 
kliem komuni.

Or. en

Emenda 265
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) it-termini tekniċi jiġu evitati meta 
minflok jistgħu jintużaw kliem komuni.

(iii) l-akronimi u t-termini tekniċi jiġu 
evitati meta minflok ikun jista' jintuża 
kliem komuni.

Or. en

Emenda 266
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) it-termini tekniċi jiġu evitati meta 
minflok jistgħu jintużaw kliem komuni.

(iii) it-termini tekniċi jiġu evitati.

Or. de

Emenda 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) it-termini tekniċi jiġu evitati meta 
minflok jistgħu jintużaw kliem komuni.

(iii) l-akronimi u t-termini tekniċi jiġu 
evitati meta minflok ikun jista' jintuża 
kliem komuni.

Or. en

Emenda 268
Krišjānis Kariņš

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

(iiia) il-kalkoli tal-ispejjeż jiġu spjegati 
fid-dettall.

Or. en

Emenda 269
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) iffukat fuq it-tagħrif ewlieni li l-
investituri jeħtieġu.

Or. en

Emenda 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) iffukat fuq it-tagħrif ewlieni li l-
investituri jeħtieġu.

Or. en

Emenda 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk jintużaw kuluri fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni, dawn ma għandhomx 
inaqqsu l-komprensjonabbiltà tal-
informazzjoni fil-każ li d-dokument bit-
tagħrif ewlieni jiġi stampat jew fotokopjat 
fl-iswed u l-abjad.

4. Jekk jintużaw kuluri fid-dokument bit-
tagħrif ewlieni, dawn ma għandhomx 
inaqqsu l-intelliġibbiltà tal-informazzjoni 
jekk id-dokument bit-tagħrif ewlieni jiġi 
stampat jew fotokopjat fl-iswed u l-abjad.

Or. en

Emenda 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn il-markar korporattiv jew il-logo 
tal-manifattur tal-prodott ta’ investiment
jew tal-grupp li minnu jagħmel parti 
jintużaw fid-dokument bit-tagħrif ewlieni, 
dan ma għandux itellef lill-investitur fil-
livell ta' konsumatur mill-informazzjoni li 
jkun hemm fid-dokument jew joskura t-
test.

5. Fejn il-markar korporattiv jew il-logo 
tal-manifattur tal-PRIP jew tal-grupp li 
minnu jagħmel parti jintużaw fid-
dokument bit-tagħrif ewlieni, dan ma 
għandux itellef lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur mill-informazzjoni jew joskura 
t-test.

Or. en

Emenda 273
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), 
l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX) u l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
(AETS) għandhom jiżviluppaw abbozzi ta’ 
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standards regolatorji li jispeċifikaw it-tul 
u l-format tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni.
L-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji 
għandhom iqisu t-tipi differenti ta' PRIPs. 
L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
għandhom jissottomettu dawk l-abbozzi 
ta’ standards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa [...].
Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa biex 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 10 
sa 14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010, l-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament 1094/2010 u l-Artikoli 10 
sa 14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1095/2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi pprovduta l-flessibbiltà xierqa u sabiex l-industrija u l-ASEs ikunu jistgħu 
jirreaġixxu malajr għall-iżviluppi fis-suq, dawn il-miżuri għandhom jagħtu s-setgħa lit-tliet 
ASEs kollettivament biex ifasslu standards tekniċi regolatorji konġunti, aktar milli l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati.

Emenda 274
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jinkiteb bil-lingwa uffiċjali, jew b’waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn 
jinbiegħ il-prodott ta’ investiment, jew 
b’lingwa aċċettata mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ dak l-Istat Membru, jew 
fejn ikun ġie miktub b’lingwa differenti, 
dan għandu jiġi tradott f’waħda minn dawn 
il-lingwi.

Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jinkiteb bil-lingwa uffiċjali, jew b’waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn 
jinbiegħ il-prodott ta’ investiment, jew fejn 
ikun ġie miktub b’lingwa differenti, dan 
għandu jiġi tradott f’waħda minn dawn il-
lingwi.
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Or. de

Emenda 275
Saïd El Khadraoui

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jinkiteb bil-lingwa uffiċjali, jew b’waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn 
jinbiegħ il-prodott ta’ investiment, jew 
b’lingwa aċċettata mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ dak l-Istat Membru, jew 
fejn ikun ġie miktub b’lingwa differenti, 
dan għandu jiġi tradott f’waħda minn dawn 
il-lingwi.

Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jinkiteb bil-lingwi uffiċjali, jew b’waħda 
mil-lingwi uffiċjali użati fil-parti tal-Istat 
Membru fejn jiġi distribwit il-prodott ta’ 
investiment, jew b’lingwa aċċettata mill-
awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat 
Membru, jew fejn ikun ġie miktub 
b’lingwa differenti, dan għandu jiġi tradott 
f’waħda minn dawn il-lingwi.

Or. en

Emenda 276
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jinkiteb bil-lingwa uffiċjali, jew b’waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn 
jinbiegħ il-prodott ta’ investiment, jew 
b’lingwa aċċettata mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ dak l-Istat Membru, jew 
fejn ikun ġie miktub b’lingwa differenti, 
dan għandu jiġi tradott f’waħda minn 
dawn il-lingwi.

Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jinkiteb bil-lingwa uffiċjali, jew b’waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn 
jinbiegħ il-prodott ta’ investiment.

Or. en
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Emenda 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Fir-rigward tal-KID, fil-każ ta' kuntratt 
ta' assigurazzjoni, il-kumpanija tal-
assigurazzjoni għandha obbligi biss lejn 
id-detentur tal-polza u mhux lejn il-
benefiċjarju jew il-persuna assigurata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ddikjarat fir-regolament li fil-każ ta' kuntratt ta' assigurazzjoni, il-kumpanija tal-
assigurazzjoni għandha obbligi biss lejn id-detentur tal-polza u mhux lejn il-benefiċjarju jew 
il-persuna assigurata.

Emenda 278
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-titolu ‘Dokument bit-Tagħrif 
Ewlieni’ għandu jidher b’mod prominenti 
fuq in-naħa ta’ fuq tal-ewwel paġna tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni. Nota 
spjegattiva għandha tidher direttament 
taħt it-titolu. Din għandha taqra kif ġej:

1. Il-kontenut tad-dokument ta' 
divulgazzjoni tal-investituri ewlenin 
għandu jiġi ppreżentat fl-ordni kif 
stabbilita fil-paragrafi li ġejjin.

Or. en

Emenda 279
Petru Constantin Luhan
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-titolu ‘Dokument bit-Tagħrif Ewlieni’ 
għandu jidher b’mod prominenti fuq in-
naħa ta’ fuq tal-ewwel paġna tad-dokument 
bit-tagħrif ewlieni. Nota spjegattiva 
għandha tidher direttament taħt it-titolu. 
Din għandha taqra kif ġej:

1. It-titolu ‘Dokument bit-Tagħrif Ewlieni’ 
għandu jidher b’mod prominenti fuq in-
naħa ta’ fuq tal-ewwel paġna tad-dokument 
bit-tagħrif ewlieni. Id-dokument bit-
tagħrif ewlieni jrid jitfassal minn parti 
waħda. Kull dokument bit-tagħrif ewlieni 
jrid ikun fih l-isem tal-persuna jew l-
entità li tiddikjara b'mod ċar li hija 
responsabbli għall-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni. Nota 
spjegattiva għandha tidher direttament taħt 
it-titolu. Din għandha taqra kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tittejjeb iċ-ċertezza legali, għandu jkun enfasizzat il-fatt li dokument bit-tagħrif ewlieni 
jitfassal minn parti waħda biss: il-manifattur tal-prodotti ta' investiment. Il-manifatturi tal-
prodotti ta' investiment huma responsabbli wkoll għall-kontenut tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni li jfasslu. Il-manifatturi tal-prodotti ta' investiment għandhom jagħmlu d-dokument 
bit-tagħrif ewlieni disponibbli għall-persuni li jbigħu l-prodott sabiex dawn ikunu jistgħu 
jagħtuh lill-investitur fil-livell ta' konsumatur.

Emenda 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-għan ta' dan id-dokument 
mhuwiex li jispjega jekk dan il-prodott 
huwiex adatt għalik. Għandek taqra wkoll 
l-informazzjoni l-oħra li ngħatatlek.

Or. en
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Emenda 281
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-prodott ta’ investiment. 
Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem 
in-natura ta’ dan il-prodott ta' investiment u 
r-riskji li tinvesti fih. Nagħtuk parir 
taqrah sabiex inti tkun tista' tieħu 
deċiżjoni informata dwar jekk għandekx 
tinvesti jew le.

‘Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-prodott ta’ investiment. 
Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem 
in-natura, il-benefiċċji u r-riskji ta’ dan il-
prodott ta' investiment u biex tgħinek 
tagħmel paraguni bejn dan il-prodott u 
prodotti alternattivi ta' investiment.

Qabel ma tieħu deċiżjoni finali li tinvesti, 
għandek tikkunsidra b'attenzjoni d-
dokumenti rilevanti kollha li jistabbilixxu 
t-termini u l-kundizzjonijiet tal-
investiment tiegħek, flimkien ma' dan id-
dokument.
Dan id-dokument jipprovdi biss 
informazzjoni u għalhekk ma jindikax 
jekk prodott huwiex adatt għaċ-
ċirkustanzi personali u speċifiċi tiegħek.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prospett u/jew it-termini u l-kundizzjonijiet tal-prodott huma importanti biex wieħed jifhem 
is-sett komplet ta' karatteristiċi u riskji ta' investiment. Il-KID huwa utli ħafna għal investitur 
bħala sommarju tal-karatteristiċi u r-riskji ewlenin. Ir-rwol tal-KID għandu jkun li jgħin lill-
investituri jifhmu t-termini u l-kundizzjonijiet legali ta' prodott u l-implikazzjonijiet ta' dawn 
it-termini u l-kundizzjonijiet f'termini ta' proposta, riskji, rendiment u imposti tal-investiment.

Emenda 282
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-prodott ta’ investiment.  
Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem 
in-natura ta’ dan il-prodott ta' investiment u 
r-riskji li tinvesti fih. Nagħtuk parir 
taqrah sabiex inti tkun tista' tieħu 
deċiżjoni informata dwar jekk għandekx 
tinvesti jew le.

‘Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-prodott ta’ investiment.  
Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem 
in-natura, ir-riskji u l-benefiċċji ta’ dan il-
prodott ta' investiment u biex tgħinek 
tipparagunah ma' prodotti oħra ta' 
investiment.’

Or. en

Emenda 283
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-prodott ta’ investiment. 
Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem
in-natura ta’ dan il-prodott ta' investiment 
u r-riskji li tinvesti fih. Nagħtuk parir 
taqrah sabiex inti tkun tista' tieħu 
deċiżjoni informata dwar jekk għandekx 
tinvesti jew le.

‘Dan id-dokument jipprovdi tagħrif ewlieni 
dwar dan il-prodott ta’ investiment. Dan 
mhux materjal ta’ kummerċjalizzazzjoni. 
L-informazzjoni hija meħtieġa bil-liġi biex 
tispjega n-natura ta’ dan il-prodott ta' 
investiment, il-livell ta' riskju u l-ispejjeż 
kollha tiegħu qabel ma tittieħed xi 
deċiżjoni li wieħed jinvesti jew ma 
jinvestix fih.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dokument bit-tagħrif ewlieni jagħti r-responsabbiltà lill-manifattur li jipprovdi 
informazzjoni ċara, konċiża u komprensibbli dwar il-prodott ta' investiment, u ma jeliminax 
ir-responsabbiltà jekk il-klijent ma qarax id-dokument u lanqas responsabbiltà għall-
manifattur jekk il-klijent ikun għamel dan.
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Emenda 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-prodott ta’ 
investiment. Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem 
in-natura ta’ dan il-prodott ta' investiment
u r-riskji li tinvesti fih. Nagħtuk parir 
taqrah sabiex inti tkun tista' tieħu 
deċiżjoni informata dwar jekk għandekx 
tinvesti jew le.

‘Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-PRIP. Dan mhux 
materjal ta’ kummerċjalizzazzjoni. L-
informazzjoni hija meħtieġa bil-liġi biex 
tgħinek tifhem in-natura, ir-riskji u l-
benefiċċji ta’ dan il-PRIP u biex 
tippermettilek tipparagunah ma' PRIPs 
oħra.’

Or. en

Emenda 285
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-prodott ta’ investiment. 
Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem 
in-natura ta’ dan il-prodott ta' investiment u 
r-riskji li tinvesti fih. Nagħtuk parir taqrah 
sabiex inti tkun tista' tieħu deċiżjoni 
informata dwar jekk għandekx tinvesti jew 
le.

‘Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-prodott ta’ investiment 
u t-tariffa mħallsa lill-intermedjarju 
tiegħek. Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem 
in-natura ta’ dan il-prodott ta' investiment u 
r-riskji li tinvesti fih. Nagħtuk parir taqrah 
sabiex inti tkun tista' tieħu deċiżjoni 
informata dwar jekk għandekx tinvesti jew 
le. 

Or. de
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Emenda 286
Marianne Thyssen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jiddikjara l-isem tal-manifattur 
tal-prodott responsabbli għat-tfassil tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni, u għandu 
jkun fih dikjarazzjoni espliċita li din il-
persuna jew entità biss hija responsabbli 
għall-kontenut ta' dan id-dokument.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-fatt li parti waħda biss – il-manifattur tal-prodott – huwa responsabbli 
għat-tfassil u l-kontenut tad-dokument bit-tagħrif ewlieni.

Emenda 287
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jinkludi din l-informazzjoni li ġejja:

2. It-titolu "Divulgazzjoni tal-Investituri 
Ewlenin" għandu jidher b’mod 
prominenti fuq in-naħa ta’ fuq tal-ewwel 
paġna tad-dokument.
(a) Nota spjegattiva għandha tidher 
direttament taħt it-titolu. Din għandha 
tgħid hekk:
'Dan id-dokument jipprovdilek 
divulgazzjoni tal-investituri ewlenin dwar 
dan il-prodott. Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem 
in-natura u r-riskji li tinvesti f'dan il-
prodott. Nagħtuk parir taqrah sabiex tkun 
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tista' tieħu deċiżjoni informata dwar jekk 
għandekx tinvesti'.

(a) taħt taqsima fil-bidu tad-dokument, l-
isem tal-prodott ta’ investiment u l-
identità tal-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment;

(b) L-identifikazzjoni tal-prodott, fosthom 
meta rilevanti l-klassi tal-ishma jew il-
kompartiment ta' investiment tiegħu, 
għandha tiġi ddikjarata b'mod 
prominenti. Id-denominazzjoni kompleta 
tal-prodott għandha tiġi ppreżentata 
b'mod prominenti. Meta jeżisti numru ta' 
kodiċi li jidentifika l-prodott, għandu jkun 
parti mid-denominazzjoni.
(c) L-isem tal-maniġer tal-assi 
responsabbli mill-ġestjoni tal-prodott 
għandu jiġi ddikjarat.
(d) Barra minn hekk, f'każijiet li fihom il-
kumpanija ta' ġestjoni tifforma parti minn 
grupp ta' kumpaniji għal skopijiet legali, 
amministrattivi jew ta' 
kummerċjalizzazzjoni, l-isem ta' dak il-
grupp jista' jiġi ddikjarat. Il-markar 
korporattiv jista' jiġi inkluż sakemm ma 
jostakolax lil investitur milli jifhem l-
elementi ewlenin tal-investiment jew ma 
jnaqqasx l-abbiltà tiegħu li jqabbel 
prodotti ta' investiment.

(b) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhu dan
l-investiment?", in-natura u l-
karatteristiċi ewlenin tal-prodott ta’ 
investiment, inkluż 

(e) Taqsima tad-dokument ta' 
divulgazzjoni tal-investituri ewlenin 
għandu jkun fiha deskrizzjoni tal-
'Objettivi u l-politika tal-investiment', tal-
anqas l-informazzjoni għandha tkopri, 
meta rilevanti:

i) it-tip tal-prodott ta’ investiment; i) it-tip tal-prodott ta’ investiment;

ii) l-għanijiet tiegħu u l-modi ta' kif se 
jintlaħqu;

ii) l-għanijiet tiegħu u l-modi ta' kif se 
jintlaħqu; 

iii) indikazzjoni dwar jekk il-manifattur tal-
prodott ta’ investiment hux qed jimmira 
għal riżultati ambjentali, soċjali jew ta’ 
governanza speċifiċi, kemm fir-rigward tat-
twettiq tan-negozju tiegħu jew fir-rigward 
ta’ prodott ta’ investiment, u jekk hu hekk, 
indikazzjoni tar-riżultati li qed jimmira 
għalihom u kif dawn se jinkisbu;

iii) indikazzjoni dwar jekk il-manifattur tal-
prodott ta’ investiment hux qed jimmira 
għal riżultati ambjentali, soċjali jew ta’ 
governanza speċifiċi, kemm fir-rigward tat-
twettiq tan-negozju tiegħu jew fir-rigward 
ta’ prodott ta’ investiment, u jekk hu hekk, 
indikazzjoni tar-riżultati li qed jimmira 
għalihom u kif dawn se jinkisbu;

iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 

iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
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dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni; dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;
v) it-terminu ta’ żmien tal-prodott ta’ 
investiment, jekk magħruf;

v) it-terminu ta’ żmien tal-prodott ta’ 
investiment, jekk magħruf; 

vi) ix-xenarji tal-prestazzjoni, jekk rilevanti 
skont in-natura tal-prodott;

vi) ix-xenarji tal-prestazzjoni, jekk rilevanti 
skont in-natura tal-prodott;

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef 
il-flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-
possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż

(f) Taqsima tad-dokument ta' 
divulgazzjoni tal-investituri ewlenin 
għandu jkun fiha 'Profil tar-riskji u l-
benefiċċji' li l-kontenut tiegħu għandu jiġi 
determinat mill-AETS fi standard tekniku 
regolatorju. Din it-taqsima, meta rilevanti, 
għandha tindirizza l-punti li ġejjin:

i) kwalunkwe garanziji jew protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet għalihom;

i) kwalunkwe garanziji jew protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet għalihom; 

ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew garanzija;

ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew garanzija;

(d) taħt taqsima intitolata "X'inhu l-użu 
tiegħu?" indikazzjoni tal-perijodu minimu 
ta' parteċipazzjoni rakkomandat u l-profil 
tal-likwidità mistenni tal-prodott inkluż il-
possibbiltà u l-kundizzjonijiet għal 
kwalunkwe diżinvestiment qabel il-
maturità, wara li jiġu kkunsidrati l-profil 
tar-riskji u l-benefiċċji tal-prodott ta’ 
investiment u l-evoluzzjoni tas-suq li 
jimmira għalihom.
(e) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhuma r-
riskji u x’nista’ nieħu lura?", il-profil tar-
riskji u l-benefiċċji tal-prodott ta’ 
investiment, inkluż indikatur f’għamla 
sommarja ta’ dan il-profil u t-twissijiet 
fir-rigward ta’ kwalunkwe riskju speċifiku 
li jista' ma jkunx rifless bis-sħiħ fl-
indikatur f’għamla sommarja;
(f) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhuma l-
ispejjeż?", l-ispejjeż assoċjati mal-
investiment fil-prodott ta’ investiment, li 
jinkludu kemm l-ispejjeż diretti kif ukoll 
dawk indiretti li għandu jġorr l-investitur, 
inkluż indikaturi f’għamla sommarja ta’ 
dawn l-ispejjeż;

(g) Taqsima tad-dokument ta' 
divulgazzjoni tal-investituri ewlenin 
għandha tiddivulga 'Imposti' meta l-
kummissjonijiet/tariffi pagabbli jiġu 
ddivulgati lill-klijent; l-AETS għandha 
tiżviluppa standards tekniċi regolatorji li 
jistabbilixxu l-kontenut u t-tfassil tal-
informazzjoni rilevanti.
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(h) Taqsima tad-dokument ta' 
divulgazzjoni tal-investituri ewlenin 
għandha tiddivulga l-'Prestazzjoni fl-
imgħoddi' tal-prodott meta dan ikun 
jeżisti għal mill-inqas 12-il xahar; l-AETS 
għandha tiżviluppa standards tekniċi 
regolatorji li jistabbilixxu l-kontenut, il-
prestazjzoni storika minima meħtieġa u t-
tfassil.

(g) taħt it-taqsima bit-titolu "Kif mar fil-
passat?", il-prestazzjoni fl-imgħoddi tal-
prodott ta’ investiment, jekk dan huwa 
rilevanti skont in-natura tal-prodott u t-tul 
tar-rekord tal-prestazzjoni tiegħu fl-
imgħoddi;

(i) Taqsima tad-dokument ta' 
divulgazzjoni tal-investituri ewlenin 
għandha tiddivulga 'Informazzjoni 
prattika'; l-AETS għandha tiżviluppa 
standards tekniċi regolatorji li 
jistabbilixxu l-kontenut u l-iskop tal-
informazzjoni meħtieġa.

(h) fil-każ ta' prodotti tal-pensjoni, taħt 
taqsima bit-titolu "X’nista’ nieħu meta 
nirtira?", projezzjonijiet tar-riżultati 
futuri possibbli.

(j) Id-dettalji tal-awtorizzazzjoni 
għandhom jinkludu d-dikjarazzjoni li 
ġejja:
'Dan il-prodott huwa awtorizzat fi [isem l-
Istat Membru] u rregolat minn [l-identità 
tal-awtorità kompetenti]' meta jkun 
japplika.
(k) L-informazzjoni dwar il-
pubblikazzjoni għandha tinkludi d-
dikjarazzjoni li ġejja:
'Dan id-dokument ta' divulgazzjoni tal-
investituri ewlenin huwa eżatt fi [id-data 
tal-pubblikazzjoni].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Saru ħafna sforzi u ttieħed ħafna żmien biex jinħoloq il-KIID għall-fondi UCITS; dawn l-
isforzi kollha jistgħu jintużaw għal prodotti oħra u l-ismijiet tad-diversi punti ta' referenza 
jistgħu jerġgħu jintużaw b'mod wiesa' fil-firxa kollha ta' strumenti aggregati. Barra minn 
hekk, il-prodotti finanzjarji, mingħajr l-użu ta' lingwaġġ tekniku, jistgħu jżommu wkoll ftit 
kredibbiltà b'terminoloġija iktar professjonali.
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Emenda 288
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taħt taqsima fil-bidu tad-dokument, l-
isem tal-prodott ta’ investiment u l-
identità tal-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment;

imħassar

Or. en

Emenda 289
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taħt taqsima fil-bidu tad-dokument, l-
isem tal-prodott ta’ investiment u l-identità 
tal-manifattur tal-prodott ta’ investiment;

(a) taħt taqsima fil-bidu tad-dokument, l-
isem tal-prodott ta’ investiment u l-identità 
tal-manifattur tal-prodott ta’ investiment u 
l-identità tad-detentur tar-responsabbiltà 
ġuridika;

Or. en

Emenda 290
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taħt taqsima fil-bidu tad-dokument, l-
isem tal-prodott ta’ investiment u l-identità 
tal-manifattur tal-prodott ta’ investiment;

(a) taħt taqsima fil-bidu tad-dokument, l-
isem tal-prodott ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregat u l-identità tal-
manifattur tal-prodott ta’ investiment 
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għall-konsumaturi aggregat (l-isem u l-
indirizz tal-kwartieri ġenerali tiegħu);

Or. en

Emenda 291
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taħt taqsima fil-bidu tad-dokument, l-
isem tal-prodott ta’ investiment u l-identità 
tal-manifattur tal-prodott ta’ investiment;

(a) taħt taqsima fil-bidu tad-dokument, l-
isem tal-PRIP u l-identità tal-manifattur 
tal-PRIP;

Or. en

Emenda 292
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taħt taqsima fil-bidu tad-dokument, l-
isem tal-prodott ta’ investiment u l-identità 
tal-manifattur tal-prodott ta’ investiment;

(a) taħt taqsima fil-bidu tad-dokument, l-
isem tal-prodott ta’ investiment u l-identità 
tal-manifattur tal-prodott ta’ investiment (l-
isem u l-indirizz tal-kwartieri ġenerali 
tiegħu); bl-istess mod, l-identità tal-
persuna li tbigħ il-prodotti ta' investiment 
għandha tiġi ddivulgata fl-anness 
mehmuż mal-KID;

Or. en

Emenda 293
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) F'taqsima qrib l-aħħar tad-dokument, 
intestatura ġdida "Informazzjoni dwar il-
prodott" li tiddikjara (meta jkun 
applikabbli):
i. in-Numru Internazzjonali għall-
Identifikazzjoni tat-Titoli (ISIN) tal-
prodott;
ii. in-numru tal-Istandards 
Internazzjonali tal-Awditjar (ISA) tal-
prodott;
iii. ir-rata tal-imgħax tal-prodott;
iv. il-borża marbuta mal-prodott;
v. il-munita tal-prodott; u
vi. id-data tal-ħruġ tal-prodott.

Or. en

Emenda 294
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-
awtorità kompetenti li tirregola l-prodott;

Or. en

Emenda 295
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) f'taqsima intitolata "Għal min hu 
mmirat dan il-prodott?", informazzjoni 
dwar is-suq fil-mira tal-prodott;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti lill-investituri jaċċertaw minnufih jekk il-prodott huwiex immirat għalihom 
jew le.

Emenda 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) f'taqsima intitolata "Għal min hu 
mmirat dan il-prodott?", informazzjoni 
dwar is-suq fil-mira tal-prodott;

Or. en

Emenda 297
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) f'taqsima intitolata "X'għażliet 
għandi?", informazzjoni dwar id-diversi 
deċiżjonijiet li konsumatur irid jieħu, eż. 
għażla tal-fond, terminu ta' żmien, daqs 
tal-primjum. Din it-taqsima għandha 
tkopri wkoll liema benefiċċji oħra jew 
xkattaturi tal-benefiċċji huma disponibbli;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-taqsima tkopri aspetti bħall-għażla tal-fond jew l-opzjonijiet tal-assigurazzjoni. Din 
hija informazzjoni fundamentali għal bosta PRIPs u mingħajrha investitur ma jistax jieħu 
deċiżjoni infurmata li jinvesti.

Emenda 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) f'taqsima intitolata "X'għażliet 
għandi?", informazzjoni dwar id-diversi 
deċiżjonijiet li konsumatur irid jieħu, eż. 
għażla tal-fond, terminu ta' żmien, daqs 
tal-primjum, eċċ. Din it-taqsima għandha 
tkopri wkoll liema benefiċċji oħra jew 
xkattaturi tal-benefiċċji huma disponibbli;

Or. en

Emenda 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) f'taqsima intitolata "Kemm hu/huma 
flessibbli?", informazzjoni dwar jekk il-
prodott jew l-għażliet fil-punt (d) jistgħux 
jinbidlu wara li jidħol fis-seħħ il-prodott 
(eż. fondi ta' investiment, terminu ta' 
żmien, primjums);

Or. en
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Emenda 300
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhu dan 
l-investiment?", in-natura u l-
karatteristiċi ewlenin tal-prodott ta’ 
investiment, inkluż

imħassar

i) it-tip tal-prodott ta’ investiment;
ii) l-għanijiet tiegħu u l-modi ta' kif se 
jintlaħqu;
iii) indikazzjoni dwar jekk il-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment hux qed 
jimmira għal riżultati ambjentali, soċjali 
jew ta’ governanza speċifiċi, kemm fir-
rigward tat-twettiq tan-negozju tiegħu jew 
fir-rigward ta’ prodott ta’ investiment, u 
jekk hu hekk, indikazzjoni tar-riżultati li 
qed jimmira għalihom u kif dawn se 
jinkisbu;
iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;
v) it-terminu ta’ żmien tal-prodott ta’ 
investiment, jekk magħruf;
vi) ix-xenarji tal-prestazzjoni, jekk 
rilevanti skont in-natura tal-prodott;

Or. en

Emenda 301
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhu dan l- (b) taħt it-taqsima bit-titolu "Tip ta' 



AM\927693MT.doc 155/181 PE504.397v02-00

MT

investiment?", in-natura u l-karatteristiċi 
ewlenin tal-prodott ta’ investiment, inkluż

investiment, għanijiet u politika tal-
investiment", in-natura u l-karatteristiċi 
ewlenin tal-prodott ta’ investiment, inkluż

Or. en

Emenda 302
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhu dan l-
investiment?", in-natura u l-karatteristiċi 
ewlenin tal-prodott ta’ investiment, inkluż

(b) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhu dan l-
investiment?", in-natura u l-karatteristiċi 
ewlenin tal-prodott ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregat, inkluż

Or. en

Emenda 303
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhu dan l-
investiment?", in-natura u l-karatteristiċi 
ewlenin tal-prodott ta’ investiment, inkluż

(b) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhu dan l-
investiment?", in-natura u l-karatteristiċi 
ewlenin tal-PRIP, inkluż

Or. en

Emenda 304
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) it-tip tal-prodott ta’ investiment; imħassar

Or. en

Emenda 305
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) it-tip tal-prodott ta’ investiment; i) it-tip tal-prodott ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregat;

Or. en

Emenda 306
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) it-tip tal-prodott ta’ investiment; i) it-tip ta' PRIP;

Or. en

Emenda 307
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) it-tip tal-prodott ta’ investiment; i) it-tip tal-prodott ta' investiment u l-livell 
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tar-riskju speċifikat bħala riskju għoli, 
medju jew baxx.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi inkluż indikatur għal-livelli ta' riskju. Dan diġà huwa inkluż fl-Artikolu 8(5) tal-
proposta tal-Kummissjoni: "Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
skont l-Artikolu 23 li jispeċifikaw id-dettalji dwar il-preżentazzjoni u l-kontenut ta’ kull 
wieħed mill-elementi tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, (...)".

Emenda 308
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-għanijiet tiegħu u l-modi ta' kif se 
jintlaħqu;

imħassar

Or. en

Emenda 309
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-għanijiet tiegħu u l-modi ta' kif se 
jintlaħqu;

ii) l-għanijiet tiegħu u l-modi ta' kif se 
jintlaħqu, inkluża deskrizzjoni tal-
istrumenti jew il-varjabbli sottostanti u ta' 
kif jiġi determinat ir-rendiment;

Or. en

Emenda 310
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-għanijiet tiegħu u l-modi ta' kif se 
jintlaħqu;

ii) l-għanijiet tiegħu u l-modi ta' kif se 
jintlaħqu, inkluża deskrizzjoni tal-
istrumenti jew il-varjabbli sottostanti u ta' 
kif jiġi determinat ir-rendiment;

Or. en

Emenda 311
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) sentenza li tiddeskrivi fi kliem 
sempliċi l-aspettattiva sottostanti impliċita 
ta' investitur li jixtri l-prodoot ta' 
investiment għall-konsumaturi aggregat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli li l-investituri fil-livell ta' konsumatur ikunu jafu eżattament xi żvilupp tas-suq 
huwa mistenni meta jixtru prodott. Għalhekk, sentenza sempliċi li tfisser fil-qosor il-fehma 
impliċita ta' investitur li jixtri l-prodott tgħinhom jifhmu x'inhu l-prodott.

Emenda 312
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) indikazzjoni dwar jekk il-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment hux qed 

imħassar
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jimmira għal riżultati ambjentali, soċjali 
jew ta’ governanza speċifiċi, kemm fir-
rigward tat-twettiq tan-negozju tiegħu jew 
fir-rigward ta’ prodott ta’ investiment, u 
jekk hu hekk, indikazzjoni tar-riżultati li 
qed jimmira għalihom u kif dawn se 
jinkisbu;

Or. en

Emenda 313
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) indikazzjoni dwar jekk il-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment hux qed 
jimmira għal riżultati ambjentali, soċjali 
jew ta’ governanza speċifiċi, kemm fir-
rigward tat-twettiq tan-negozju tiegħu jew 
fir-rigward ta’ prodott ta’ investiment, u 
jekk hu hekk, indikazzjoni tar-riżultati li 
qed jimmira għalihom u kif dawn se 
jinkisbu;

imħassar

Or. en

Emenda 314
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) indikazzjoni dwar jekk il-manifattur tal-
prodott ta’ investiment hux qed jimmira 
għal riżultati ambjentali, soċjali jew ta’ 
governanza speċifiċi, kemm fir-rigward tat-
twettiq tan-negozju tiegħu jew fir-rigward 
ta’ prodott ta’ investiment, u jekk hu hekk, 

iii) indikazzjoni dwar jekk il-manifattur tal-
prodott ta’ investiment hux qed jimmira 
għal riżultati ambjentali, soċjali jew ta’ 
governanza speċifiċi, kemm fir-rigward tat-
twettiq tan-negozju tiegħu jew fir-rigward 
ta’ prodott ta’ investiment, u jekk hu hekk, 
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indikazzjoni tar-riżultati li qed jimmira 
għalihom u kif dawn se jinkisbu;

indikazzjoni tar-riżultati li qed jimmira 
għalihom u kif dawn se jinkisbu; kif ukoll 
indikazzjoni ta' jekk il-prodott 
jirrappreżentax investiment dirett fl-
ekonomija reali, jew jekk huwiex indiċi 
sintetiku;

Or. en

Emenda 315
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) indikazzjoni dwar jekk il-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment hux qed jimmira 
għal riżultati ambjentali, soċjali jew ta’ 
governanza speċifiċi, kemm fir-rigward 
tat-twettiq tan-negozju tiegħu jew fir-
rigward ta’ prodott ta’ investiment, u jekk 
hu hekk, indikazzjoni tar-riżultati li qed 
jimmira għalihom u kif dawn se jinkisbu;

iii) indikazzjoni dwar jekk il-prodott ta’ 
investiment hux qed jimmira għal riżultati 
ambjentali, soċjali jew ta’ governanza 
speċifiċi;

Or. en

Emenda 316
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) indikazzjoni dwar jekk il-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment hux qed 
jimmira għal riżultati ambjentali, soċjali 
jew ta’ governanza speċifiċi, kemm fir-
rigward tat-twettiq tan-negozju tiegħu jew 
fir-rigward ta’ prodott ta’ investiment, u 
jekk hu hekk, indikazzjoni tar-riżultati li 

iii) deskrizzjoni tal-kriterji ambjentali, 
soċjali jew ta’ governanza speċifiċi li 
tqiesu fl-istrateġija ta' allokazzjoni tal-
assi, u indikazzjoni kwantitattiva tal-
impatt fuq il-kompożizzjoni tal-portafoll;
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qed jimmira għalihom u kif dawn se 
jinkisbu;

Or. en

Emenda 317
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) indikazzjoni dwar jekk il-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment hux qed jimmira 
għal riżultati ambjentali, soċjali jew ta’ 
governanza speċifiċi, kemm fir-rigward 
tat-twettiq tan-negozju tiegħu jew fir-
rigward ta’ prodott ta’ investiment, u jekk 
hu hekk, indikazzjoni tar-riżultati li qed 
jimmira għalihom u kif dawn se jinkisbu;

iii) notifika dwar jekk il-prodott ta’ 
investiment hux qed jimmira għal riżultati 
ambjentali, soċjali jew ta’ governanza 
speċifiċi, inkluż, iżda mhux biss, it-tnaqqis 
tal-marka tal-karbonju fir-rigward ta’ 
prodott ta’ investiment, kif ir-riżultati qed 
jiġu mfittxija u kif dawn għandhom 
jinkisbu. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 23 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati għall-iżvilupp ta' ċertifikat 
Ewropew għal prodotti ta' investiment 
sostenibbli soċjali u ambjentali. Dan iċ-
ċertifikat għandu jappoġġa l-finanzjament 
fit-tul tal-ekonomija u jippromwovi l-
iżvilupp ambjentali u soċjali sostenibbli 
f'investimenti finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li toħloq inċentiv pożittiv għal investiment sostenibbli permezz 
tad-divulgazzjoni u ċertifikat Ewropew ta' investiment sostenibbli.

Emenda 318
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iii – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) notifika tar-riskji ambjentali diretti u 
indiretti possibbli tal-prodott ta' 
investiment. Din in-notifika għandha 
tiddivulga r-riskji għar-rendiment tal-
investiment, pereżempju permezz tar-riskji 
ta' valutazzjoni żbaljati ta' assi 
ambjentalment sensittivi, tal-iskarsezza ta' 
riżorsi skarsi, tal-ispejjeż tar-
regolamentazzjoni ambjentali jew tal-
ispejjeż potenzjali tat-tibdil fil-klima. 
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 23 li jistabbilixxi l-istandards 
għal dawn in-notifiki ambjentali rigward 
ir-riskji ambjentali possibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tippromwovi l-investiment sostenibbli permezz ta' 
divulgazzjoni tal-ispejjeż ambjentali sħaħ tal-investimenti kkawżati minn mudelli 
kummerċjali. L-inizjattiva turi li l-valutazzjoni tal-kumpaniji u r-rendimenti mistennija spiss 
jiddependu ferm fuq is-suppożizzjoni ta' tibdil fil-klima mistenni kif ukoll fuq miri ta' tnaqqis 
ta' emissjonijiet tal-karbonju. L-UE impenjat ruħha li sal-2050 tnaqqas l-emissjonijiet tal-
karbonju bi 80 % meta mqabbla mal-livelli tal-1990 u qed taħdem biex tillimita ż-żieda fit-
temperatura għal 2 gradi Celsius. Din l-emenda hija bbażata fuq kontribut mill-inizjattiva 
"Carbon Tracker".

Emenda 319
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) valutazzjoni kwantitattiva tal-
portafoll rigward il-kontribut tiegħu, 
pożittiv jew negattiv, għall-finanzjament 
tat-tranżizzjoni enerġetika meħtieġa biex 
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it-tisħin globali jiġi limitat għal +2°C.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ bidla enormi fil-flussi tal-investiment biex iseħħ l-impenn tal-UE biex it-tisħin 
globali jibqa' taħt iż-żewġ gradi Celsius. Fl-istess ħin, il-benefiċċji ekonomiċi ta' bidla lejn 
soċjetà li tipproduċi ftit emissjonijiet tal-karbonju huma dokumentati sew. Barra minn hekk, l-
investituri huma dejjem aktar interessati fis-"sostenibbiltà" tal-investimenti tagħhom. Jeżistu 
metodoloġiji għall-kalkolu tal-marka tal-karbonju ta' prodott ta' investiment speċifiku.

Emenda 320
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iiib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiib) id-diżaggregazzjoni tal-portafoll tal-
assi sottostanti skont is-settur ekonomiku 
ffinanzjat direttament jew indirettament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tip ta' diżaggregazzjoni jirrikjedi livell minimu ta' traċċabilità fil-katina tal-
investiment (identifikazzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi ffinanzjati bit-tfaddil), filwaqt li 
jipprovdi informazzjoni siewja lill-investituri interessati fl-impatt eventwali tal-investiment 
fuq l-ekonomija reali.

Emenda 321
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iiic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiic) indikazzjoni tal-orizzont medju ta' 
investiment tal-portafoll tal-assi 
sottostanti, abbażi tal-fatturat medju tat-
titoli miżmuma għall-kummerċ u l-
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maturità medja tat-titoli ta' dejn miżmuma 
sal-maturità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li din l-informazzjoni tkun direttament aċċessibbli għall-maniġers tal-assi biex 
jiġu mħeġġa investimenti b'orizzonti ta' żmien fit-tul.

Emenda 322
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi ta' prodott ta' investiment għandhom jiġu żvelati bir-reqqa lill-konsumaturi. 
Il-karatteristiċi ta' PRIPs tal-assigurazzjoni huma essenzjali biex jiġu differenzjati minn 
PRIPs oħra. Għalhekk, tinħtieġ taqsima separata, u għaldaqstant aktar prominenti, biex 
dawn il-karatteristiċi dwar il-benefiċċji tal-assigurazzjoni jiġu enfasizzati fil-KID.

Emenda 323
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;

imħassar

Or. en
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Emenda 324
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 325
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Wieħed jista' joqgħod fuq il-konsumaturi biex iqisu jekk dawn il-prodotti fihomx ukoll element 
ta' assigurazzjoni, pjuttost milli ssir enfasi biss fuq l-ispejjeż u r-rendimenti potenzjali meta 
jqabblu l-prodotti. Sabiex il-konsumaturi jiġu megħjuna b'dan, għandha tiddaħħal taqsima 
viżibbli separata fil-KID bit-titolu "Jiena protett bl-assigurazzjoni?"

Emenda 326
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iv
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 327
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;

iv) fejn il-prodott ta’ investiment għall-
konsumaturi aggregat joffri benefiċċji tal-
assigurazzjoni, id-dettalji ta’ dawn il-
benefiċċji tal-assigurazzjoni;

Or. en

Emenda 328
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;

iv) fejn il-PRIP joffri benefiċċji tal-
assigurazzjoni, id-dettalji ta’ dawn il-
benefiċċji tal-assigurazzjoni;

Or. en

Emenda 329
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE



AM\927693MT.doc 167/181 PE504.397v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;

iv) fejn il-prodott ta’ investiment għandu
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni; u 
notifika ċara jekk il-prodott ta' 
investiment ma jkollu ebda benefiċċju tal-
assigurazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tenfasizza l-benefiċċji tal-assigurazzjoni inklużi u nieqsa, 
bħall-protezzjoni finanzjarja għas-superstiti, jekk inklużi fi prodott finanzjarju koperti b'din 
id-Direttiva. Tenfasizza l-kontribut tal-benefiċċji tal-assigurazzjoni, bħar-raggruppament tar-
riskji, lil prodott ta' investiment. Din l-emenda hija bbażata fuq kontribut tal-Assoċjazzjoni ta' 
Assiguraturi Ġermaniżi (GDV).

Emenda 330
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) it-terminu ta’ żmien tal-prodott ta’ 
investiment, jekk magħruf;

imħassar

Or. en

Emenda 331
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) it-terminu ta’ żmien tal-prodott ta’ v) it-terminu ta’ żmien tal-prodott ta’ 



PE504.397v02-00 168/181 AM\927693MT.doc

MT

investiment, jekk magħruf; investiment għall-konsumaturi aggregat, 
jekk magħruf;

Or. en

Emenda 332
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) it-terminu ta’ żmien tal-prodott ta’ 
investiment, jekk magħruf;

v) it-terminu ta’ żmien tal-prodott ta’ 
investiment, jekk magħruf, jew 
indikazzjoni tal-perjodu minimu ta' 
parteċipazzjoni;

Or. en

Emenda 333
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi) ix-xenarji tal-prestazzjoni, jekk 
rilevanti skont in-natura tal-prodott;

imħassar

Or. en

Emenda 334
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi) ix-xenarji tal-prestazzjoni, jekk imħassar
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rilevanti skont in-natura tal-prodott;

Or. en

Emenda 335
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi) ix-xenarji tal-prestazzjoni, jekk 
rilevanti skont in-natura tal-prodott;

imħassar

Or. en

Emenda 336
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi) ix-xenarji tal-prestazzjoni, jekk 
rilevanti skont in-natura tal-prodott;

imħassar

Or. en

Emenda 337
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi) ix-xenarji tal-prestazzjoni, jekk 
rilevanti skont in-natura tal-prodott;

vi) ix-xenarji tar-rendiment nett, jekk 
rilevanti skont in-natura tal-prodott;



PE504.397v02-00 170/181 AM\927693MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tipprovdi trasparenza dwar il-prestazzjoni tal-prodotti ta’ 
investiment koperti minn dan ir-regolament. Għalhekk, il-prestazzjoni ta’ prodott partikolari 
u tal-portafoll, jekk applikabbli, għandha tiġi paragunata ma’ prodott differenti b’riskji 
paragunabbli. Barra minn hekk, għandhom jiġu żvelati t-tariffi kollha li jaffettwaw ir-
rendiment.

Emenda 338
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ba – punt via (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(via) u l-posibbiltà li l-prodott ta' 
investiment jiġi kkanċellat.

Or. de

Emenda 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ba – punt via (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

via) indikazzjoni li l-leġiżlazzjoni fiskali 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju 
tal-investitur jista' jkollha impatt 
sinifikanti fuq ir-rendiment mistenni u 
attwali tal-investiment.

Or. en

Emenda 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ba – punt via (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

via) indikazzjoni tal-perjodu minimu ta' 
parteċipazzjoni rakkomandat, jekk 
applikabbli.

Or. en

Emenda 341
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) bit-titolu "Jiena protett bl-
assigurazzjoni?", indikazzjoni dwar jekk 
il-prodott ta' investiment jinkludix l-
assigurazzjoni u informazzjoni dwar tali 
kopertura tal-assigurazzjoni;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Wieħed jista' joqgħod fuq il-konsumaturi biex iqisu jekk dawn il-prodotti fihomx ukoll element 
ta' assigurazzjoni, pjuttost milli ssir enfasi biss fuq l-ispejjeż u r-rendimenti potenzjali meta 
jqabblu l-prodotti. Sabiex il-konsumaturi jiġu megħjuna b'dan, għandha tiddaħħal taqsima 
viżibbli separata fil-KID bit-titolu "Jiena protett bl-assigurazzjoni?"

Emenda 342
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-każ ta' prodotti tal-assigurazzjoni, 
f'taqsima intitolata "X'inhu assigurat?", 
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in-natura u l-karatteristiċi ewlenin tal-
prodott tal-assigurazzjoni, inklużi:
(i) indikazzjoni tal-benefiċċji tal-
assigurazzjoni offruti; u
(ii) id-dettalji ta' dawn il-benefiċċji tal-
assigurazzjoni;

Or. en

Emenda 343
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef 
il-flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-
possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż

imħassar

i) kwalunkwe garanziji jew protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet għalihom;
ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew 
garanzija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li skema ta' kumpens jew ta' garanzija, pereżempju, tista' tidħol fis-seħħ ma 
jfissirx li l-investitur ma jistax jitlef il-flus minħabba l-fatt li dawn l-iskemi jkopru ċerti 
fallimenti iżda mhux ir-riskju tas-suq. Għal dan il-għan, it-taqsimiet tal-Artikolu 8(2), punt (c) 
u punt (e) għandhom jingħaqdu taħt l-intestatura komuni "X'inhuma r-riskji u x'nista' nieħu 
lura?" biex l-investituri jingħataw stampa kompleta tar-riskji.

Emenda 344
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef 
il-flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-
possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż

imħassar

i) kwalunkwe garanziji jew protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet għalihom;
ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew 
garanzija;

Or. en

Emenda 345
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef 
il-flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-
possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż

(c) taħt taqsima bit-titolu 'X'jista' jiġri 
mill-investiment tiegħi?', dikjarazzjoni 
sommarja li tispjega li l-valur tal-
investiment jista' jiżdied u/jew jonqos 
skont il-kundizzjonijiet tas-suq jew fatturi 
oħra.

Or. en

Emenda 346
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef 
il-flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-
possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż

(c) taħt taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef il-
flus?", dikjarazzjoni fil-qosor li t-telf tal-
kapital dejjem huwa possibbiltà, u barra 
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minn hekk:

Or. en

Emenda 347
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef 
il-flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-
possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż

(c) taħt taqsima bit-titolu "Livell ta' 
Protezzjoni tal-Kapital", indikazzjoni fil-
qosor dwar il-possibbiltà ta’ telf tal-kapital, 
inkluż

Or. en

Emenda 348
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef 
il-flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-
possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż

(c) taħt taqsima bit-titolu "X'inhuma r-
riskji u l-benefiċċji possibbli?"

Or. en

Emenda 349
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef 
il-flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-
possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż

(c) taħt taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef il-
flus?", twissija ġenerali u ċara li l-prodotti 
ta' investiment jirrappreżentaw possibbiltà 
ta’ telf tal-kapital, inkluż

Or. en

Emenda 350
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef 
il-flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-
possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż

(c) taħt taqsima bit-titolu "Benefiċċji tal-
assigurazzjoni", indikazzjoni dwar jekk il-
prodott ta' investiment jipprovdix 
benefiċċji tal-assigurazzjoni u jekk inhu 
hekk, dettalji ta' dawn il-benefiċċji tal-
assigurazzjoni

Or. en

Emenda 351
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef 
il-flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-
possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż

(c) taħt taqsima bit-titolu Liema miżuri ta' 
protezzjoni japplikaw?", deskrizzjoni fil-
qosor ta'

Or. en
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Emenda 352
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) kwalunkwe garanziji jew protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet għalihom;

imħassar

Or. en

Emenda 353
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) kwalunkwe garanziji jew protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet għalihom;

imħassar

Or. en

Emenda 354
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) kwalunkwe garanziji jew protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet għalihom;

i) il-profil tar-riskji u l-benefiċċji tal-
prodott ta' investiment għall-konsumaturi 
aggregat, inkluż indikatur sommarju ta' 
dan il-profil u t-twissijiet fir-rigward ta' 
kwalunkwe riskju speċifiku li jista' ma 
jkunx rifless bis-sħiħ fl-indikatur 
sommarju;
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Or. en

Emenda 355
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) kwalunkwe garanziji jew protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet għalihom;

i) kwalunkwe garanzija jew protezzjoni 
tal-kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni għalihom, l-ammont aggregat 
inkluża l-identità tal-possessur ta' tali 
obbligazzjoni;

Or. en

Emenda 356
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) kwalunkwe garanziji jew protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet għalihom;

i) kwalunkwe garanzija u protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet għalihom;

Or. en

Emenda 357
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex imħassar
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kopert bi skema ta’ kumpens jew 
garanzija;

Or. en

Emenda 358
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew 
garanzija;

imħassar

Or. en

Emenda 359
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew 
garanzija;

ii) indikazzjoni fil-qosor ta' jekk it-telf tal-
kapital huwiex possibbli, fosthom 
kwalunkwe garanzija jew protezzjoni tal-
kapital mogħtija, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni għalihom;

Or. en

Emenda 360
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew garanzija;

(ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew garanzija, 
u jekk iva, b'liema skema;

Or. de

Emenda 361
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew 
garanzija;

ii) u l-isem tal-garanti;

Or. en

Emenda 362
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew garanzija;

ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew garanzija, 
b'dettalji dwar liema riskji huma koperti 
bl-iskema u liema mhumiex;

Or. en

Emenda 363
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew garanzija;

ii) jekk il-prodott ta’ investiment huwiex 
kopert bi skema ta’ kumpens jew garanzija; 
b'dettalji dwar liema riskji mhumiex 
koperti bl-iskema;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tiġbed l-attenzjoni dwar il-benefiċċji tal-assigurazzjoni li 
mhumiex inklużi.

Emenda 364
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) jekk ikun rilevanti, miżuri ta' 
protezzjoni oħra bħal depożitarju tal-
fondi, inklużi l-identità u l-funzjoni tal-
partijiet involuti;

Or. en

Emenda 365
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) jekk il-prodott huwiex kopert bi 
protezzjoni tal-assigurazzjoni.

Or. en
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Emenda 366
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dikjarazzjoni li tindika li l-firxa ta' 
eżiti tal-iżborsi hija qabel kwalunkwe 
implikazzjoni fiskali u li l-leġiżlazzjoni 
fiskali tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-
investitur jista' jkollha impatt fuq ir-
rendiment tal-investiment;

Or. en

Emenda 367
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) f'taqsima bit-titolu: "X'jiġri f'każ ta' 
inadempjenza tal-manifattur jew tal-
bejjiegħ tal-prodott ta' investiment?", 
deskrizzjoni fil-qosor tat-telf massimu 
għall-investitur u referenza għal jekk it-
telf jistax jiġi rkuprat minn skema ta' 
kumpens jew garanzija għall-investitur;

Or. en


