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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Żieda fl-armonizzazzjoni u tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi għal funzjonament aħjar taż-
żona ta’ suq uniku

Ir-rapporteur tqis li r-reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Trasparenza hija pass neċessarju għall-
iżgurar tal-funzjonament taż-żona ta’ suq uniku. Għalhekk iż-żieda fl-armonizzazzjoni u t-
tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi sproporzjonati huma proposti apprezzati. Ir-rapporteur 
tilqa’ s-setgħat miżjuda tal-Kummissjoni sabiex tiffaċilita l-aċċess tal-investituri għal 
informazzjoni regolata billi tistabbilixxi standards għal mekkaniżmu ta’ ħżin ċentrali kif ukoll 
billi tiżviluppa kriterji tekniċi ta' aċċess għall-informazzjoni regolata u b’mod partikolari t-
twaqqif ta' punt ta' aċċess ċentrali għat-tiftix ta' informazzjoni. 

Ir-rapporteur tikkunsidra r-rekwiżiti ta' rappurtaġġ bħala essenzjali għal aktar trasparenza. Din 
it-trasparenza hija għall-benefiċċju tal-investituri iżda wkoll tal-kumpaniji. 

Madankollu, ir-rekwiżiti ta’ rappurtaġġ m’għandhomx jimponu piżijiet sproporzjonati fuq il-
kumpaniji speċjalment għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs). Għalhekk, ir-
rapporteur tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għat-tneħħija tar-rekwiżit ta’ rappurtaġġ kull tliet 
xhur. Fil-valutazzjoni tagħha tal-impatt, il-Kummissjoni stmat li t-tfaddil jista’ jilħaq 
EUR 60 000 għal kull SME permezz tat-tneħħija tar-rekwiżit ta’ rappurtaġġ kull tliet xhur.

It-tneħħija tar-rekwiżit ta’ rappurtaġġ kull tliet xhur flimkien mat-titjib tal-aċċess għall-
informazzjoni huma prerekwiżiti għal ambjent favorevoli għall-SMEs u li jinkoraġġixxu 
investimenti fit-tul fl-ekonomija reali. Dawn jinkoraġġixxu wkoll lill-kumpaniji biex inaqqsu 
l-perspettivi għal żmien qasir u jippjanaw attivitajiet aktar sostenibbli fit-tul, xi ħaġa li 
għandha effett ta’ stabilizzazzjoni fl-ekonomija. 

Notifika ta’ detenturi importanti u aggregazzjoni ta’ strumenti finanzjarji

Fid-definizzjoni ta’ liema tipi ta’ detenturi għandhom jiġu notifikati, id-Direttiva eżistenti 
tħalli barra xi strumenti finanzjarji li jistgħu jintużaw għal ksib ta’ interess ekonomiku fil-
kumpaniji elenkati mingħajr l-akkwist ta’ ishma. Bħala eżempju nsibu d-derivati ssaldati fi 
flus. Biex jimtela l-vojt eżistenti fin-notifika ta’ detenturi, il-Kummissjoni tipproponi li 
testendi l-ambitu u li jkun meħtieġ divulgazzjoni tad-detenturi importanti ta’ strumenti 
finanzjarji li għandhom effett ekonomiku simili għal dak tad-detenturi tal-ishma. Ir-rapporteur 
tappoġġa din il-proposta minħabba li hu indispensabbli li l-ishma u d-detenturi li għandhom 
effetti simili jiġu trattati b’mod ugwali.

B’żieda għat-test propost, ir-rapporteur tissuġġerixxi l-introduzzjoni tad-definizzjoni ta’ 
strumenti finanzjarji li tkun aktar konformi mad-definizzjonijiet fir-Regolament propost dwar 
is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji (MiFIR).

Ir-rapporteur tilqa’ l-armonizzazzjoni tal-livelli limitu tan-notifika. Dwar l-iskedi ta’ żmien 
tan-notifika, ir-rapporteur tifhem il-bżonn ta' aktar armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Istati 
Membri. Madankollu, ir-rapporteur tissuġġerixxi skeda ta’ żmien tan-notifika iqsar li tieħu 
post l-iskeda ta’ żmien stabbilita fid-Direttiva attwali. 
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Rapport dwar pagamenti lill-gvernijiet

Attwalment il-kumpaniji ma jeħtiġux li jiddivulgaw il-prestazzjoni finanzjarja tagħhom fuq 
bażi ta’ pajjiż b’pajjiż. Huwa diffiċli li wieħed jiskopri u jissorvelja prattiki ta’ korruzzjoni, 
attivitajiet ta’ pprezzar ħażin tat-trasferimenti u flussi finanzjarji illeċiti. Dan in-nuqqas ta’ 
trasparenza jxekkel is-swieq, jippermetti l-evitar tat-taxxa u jċaħħad lill-investituri minn 
informazzjoni dwar is-sostenibbiltà fit-tul tal-kumpaniji. Ir-rapporteur tilqa’ l-proposta tal-
Kummissjoni dwar ir-rekwiżit ta’ rappurtaġġ pajjiż b’pajjiż għall-kumpaniji elenkati u dawk 
kbar iżda mhux elenkati li joperaw f’industriji estrattivi u fis-settur forestali. Din il-proposta 
ttejjeb it-trasparenza u l-kundizzjonijiet ekwi bejn il-kumpaniji li jaġixxu biss fis-swieq tal-
UE u dawk li għandhom attivitajiet f’pajjiż terz. Din il-proposta hija konformi mal-inizjattivi 
li għaddejjin bħalissa f’żoni ekonomiċi kbar oħra bħall-Istati Uniti u Ħong Kong. Ir-rekwiżit 
ta’ rappurtaġġ pajjiż b’pajjiż huwa wkoll konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-EITI 
(Inizjattiva għat-trasparenza tal-industriji estrattivi). L-aktar problemi viżibbli ta’ trasparenza 
bħalissa jinsabu f’dawn is-setturi, iżda jipprevalu wkoll f’setturi oħra. Għalhekk, sabiex jiġu 
evitati l-arbitraġġ regolatorju u l-evitar tar-regolament, m’għandu jkun hemm l-ebda 
distinzjoni bejn l-industriji estrattivi u dawk mhux estrattivi f’dan ir-rigward. Ir-rekwiżiti ta’ 
rappurtaġġ huma proposti li għandhom ikunu aktar ċari u applikati b’mod aktar ġenerali waqt 
li jibqgħu jinkludu l-kontenut tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni mingħajr referenzi għal 
kodiċi ta’ kondotta differenti.

Sanzjonijiet

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tarmonizza l-mekkaniżmi ta’ sanzjoni eżistenti 
biż-żieda tas-setgħat ta’ sanzjonar tal-awtoritajiet kompetenti. Ukoll, il-pubblikazzjoni tas-
sanzjonijiet hija waħda mill-elementi ewlenin ta’ din il-parti tal-proposta. Ir-rieżami tal-
leġiżlazzjoni li tikkonċerna s-sanzjonijiet fid-Direttiva dwar it-Trasparenza jieħu 
inkonsiderazzjoni l-iżviluppi leġiżlattivi tal-leġiżlazzjonijiet finanzjarji l-oħra li qed jiġu 
riveduti, bħad-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq u s-CRD4. Ir-rapporteur tqis importanti li 
jintużaw kriterji komuni għas-sanzjonijiet fil-qasam regolatorju tas-swieq finanzjarji tal-UE.

EMENDI

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

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tiġi pprovduta trasparenza akbar 
tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji magħmula 
lill-gvernijiet, l-emittenti li t-titoli tagħhom 
huma ammessi għall-kummerċ f'suq 

(7) Sabiex tiġi pprovduta trasparenza akbar 
tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji magħmula 
lill-gvernijiet, l-emittenti li t-titoli tagħhom 
huma ammessi għall-kummerċ f'suq 
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regolat u li għandhom attivitajiet fl-
industriji estrattivi jew tal-qtugħ tal-injam 
primarju għandhom jiddivulgaw f'rapport 
separat fuq bażi annwali l-pagamenti
magħmula lill-gvernijiet fil-pajjiżi fejn 
joperaw. Ir-rapport għandu jinkludi tipi 
ta' pagamenti komparabbli għal dawk 
iddivulgati taħt l-Inizjattiva għat-
Trasparenza tal-Industriji Estrattivi (EITI) 
u jipprovdu lis-soċjetà ċivili 
b'informazzjoni sabiex iżommu lill-pajjiżi 
li għandhom ħafna riżorsi, responsabbli 
għar-riċevuti tagħhom mill-isfruttament 
tar-riżorsi naturali. L-inzijattiva hija 
wkoll kumplimentari għall-Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE FLEGT Action Plan 
(Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade) u r-Regolament dwar l-Injam 
li jeħtieġ lin-negozjati tal-prodotti tal-
injam jeżerċitaw id-diliġenza dovuta 
sabiex iżommu milli jkun hemm injam 
illegali dieħel fis-suq tal-UE. Ir-rekwiżiti 
dettaljati huma definiti fil-Kapitolu 9 tad-
Direttiva 2011/../UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

regolat għandhom jiddivulgaw bħala parti 
mid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali 
tagħhom, il-pagamenti magħmula lill-
gvernijiet fil-pajjiżi fejn joperaw. Id-
divulgazzjonijiet għandhom isiru fuq bażi 
ta’ pajjiż b’pajjiż. Fil-każ ta’ emittenti 
involuti f’attivitajiet relatati mal-industriji 
estrattivi jew forestali, id-divulgazzjonijiet 
għandhom jinkludu tipi ta' pagamenti 
komparabbli għal dawk iddivulgati taħt l-
Inizjattiva għat-Trasparenza tal-Industriji 
Estrattivi (EITI) u għandhom ikunu fuq 
bażi ta' pajjiż b’pajjiż u proġett bi proġett, 
fejn proġett ifisser kuntratt, liċenzja, 
kuntratt ta’ kera jew ftehim legali ieħor li 
jistipola kif għandu jopera l-emittent u li 
jkabbar obbligazzjonijiet speċifiċi ta’ 
dħul. Għall-emittenti kollha, id-
divulgazzjonijiet għandhom jinkludu 
fatturat (li jinkludi fatturat ta’ parti terza 
u ta’ intragrupp) tal-entitajiet kostitwenti 
tal-impriżi li jistgħu jżidu l-pagamenti u, 
fuq bażi ta’ pajjiż b’pajjiż, il-kwantitajiet 
prodotti, il-profitt qabel it-taxxa, ir-rati ta' 
taxxa effettivi, in-numru totali tan-nies 
impjegati u l-aggregat tar-rimunerazzjoni 
u l-infiq tagħhom fuq l-investiment ta’ 
assi fiss matul il-perjodu ta’ rappurtaġġ. 
Ir-rekwiżiti dettaljati huma definiti fil-
Kapitolu 9 tad-Direttiva 2011/../UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli ekwivalenti għall-kumpaniji kollha joħolqu kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ 
kompetizzjoni sabiex l-investituri u l-kumpaniji jkollhom regoli ġenerali ċari u b’hekk aktar 
ċertezza. Rekwiżiti mtejba ta’ rappurtaġġ huma wkoll prerekwiżiti li jostakolaw l-evitar tat-
taxxa li jipprevali fis-setturi kollha.

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2004/109/KE
Artikolu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-
emittenti attivi fl-industriji estrattivi jew 
tal-injam primarju, kif definiti fi […] biex 
iħejju, skont il-Kapitolu 9 tad-
Direttiva 2011/../UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(*), rapport dwar il-
pagamenti magħmula lill-gvernijiet fuq
bażi annwali. Ir-rapport għandu jsir 
pubbliku mill-anqas sitt xhur wara t-tmiem 
ta' kull sena finanzjarja u għandu jibqa' 
disponibbli għall-pubbliku mill-anqas għal 
ħames snin. Il-pagamenti lill-gvernijiet 
għandhom jiġu rrappurtati f'livell 
konsolidat.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-
emittenti kollha biex iħejju, bħala parti 
mid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali 
tagħhom, rapport dwar il-pagamenti 
magħmula lill-gvernijiet fil-pajjiżi li 
joperaw fihom kif japplika l-Kapitolu 9 
tad-Direttiva 2011/../UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(*). Ir-rapport 
għandu jsir pubbliku mill-anqas sitt xhur 
wara t-tmiem ta' kull sena finanzjarja u 
għandu jibqa' disponibbli għall-pubbliku 
mill-anqas għal ħames snin. Il-pagamenti 
lill-gvernijiet għandhom jiġu rrappurtati 
f'livell konsolidat. Ir-rapport għandu 
jinkorpora divulgazzjonijiet fuq bażi ta’ 
pajjiż b’pajjiż. Għall-emittenti involuti 
f’attivitajiet relatati mal-industriji 
estrattivi jew forestali, id-divulgazzjonijiet 
għandhom jinkludu tipi ta' pagamenti 
komparabbli għal dawk iddivulgati taħt l-
Inizjattiva għat-trasparenza tal-industriji 
estrattivi (EITI) u għandhom ikunu fuq 
bażi ta' pajjiż b’pajjiż u proġett bi proġett, 
fejn proġett ifisser kuntratt, liċenzja, 
kuntratt ta’ kera jew ftehim legali ieħor li 
jistipola kif għandu jopera l-emittent u li 
jkabbar l-obbligazzjonijiet speċifiċi ta’ 
dħul tiegħu. Għall-emittenti kollha, id-
divulgazzjonijiet għandhom jinkludu 
fatturat (li jinkludi fatturat ta’ parti terza 
u ta’ intragrupp) tal-entitajiet kostitwenti 
tal-impriżi li jistgħu jżidu l-pagamenti u, 
fuq bażi ta’ pajjiż b’pajjiż, il-kwantitajiet 
prodotti, il-profitt qabel it-taxxa, ir-rati ta' 
taxxa effettivi, in-numru totali tan-nies 
impjegati u l-aggregat tar-rimunerazzjoni 
u l-infiq tagħhom fuq l-investiment ta’ 
assi fiss matul il-perjodu ta’ rappurtaġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli ekwivalenti għall-kumpaniji kollha joħolqu kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ 
kompetizzjoni sabiex l-investituri u l-kumpaniji jkollhom regoli ġenerali ċari u b’hekk aktar 
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ċertezza. Rekwiżiti mtejba ta’ rappurtaġġ huma wkoll prerekwiżiti li jostakolaw l-evitar tat-
taxxa li jipprevali fis-setturi kollha.

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2004/109/KE 
Artikolu 12 – paragrafi 2 u 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:
(a) It-test introduttorju tal-paragrafu 2 
huwa sostitwit b'dan li ġej:
‘In-notifika lill-emittent għandha ssir 
kemm jista' jkun malajr, iżda mhux 
aktar tard minn ġurnata tal-kummerċ 
[...], wara d-data meta l-azzjonista, jew 
il-persuna fiżika jew il-persuna ġuridika 
msemmija fl-Artikolu 10,’;
(b) Il-paragrafu 6 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
'6. Malli tirċievi n-notifika skont il-
paragrafu 1, iżda mhux iktar tard minn 
ġurnata tal-kummerċ wara, l-emittent 
għandu jagħmel pubblika l-
informazzjoni kollha li tkun tinsab fin-
notifika.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment bosta Stati Membri jsegwu kriterji aktar stretti dwar l-iskeda ta’ żmien tan-
notifika. L-iskedi ta’ żmien fid-Direttiva attwali ġew stabbiliti għaxar snin ilu u għalhekk 
għandhom bżonn jitnaqqsu hekk kif żviluppaw it-talbiet tas-swieq u t-teknoloġiji użati.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 – punt i
Direttiva 2004/109/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) strumenti finanzjarji li, fil-maturità,
jagħtu lid-detentur, taħt ftehim formali, jew 
id-dritt mhux kondizzjonat ta' akkwist jew 
id-diskrezzjoni fir-rigward tad-dritt tiegħu 
li jakkwista, ishma li magħhom ikun hemm 
marbuta drittijiet tal-vot, diġà maħruġa, ta' 
emittent li l-ishma tiegħu jkunu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat;

(a) strumenti finanzjarji li jagħtu lid-
detentur, taħt ftehim formali, jew id-dritt 
mhux kondizzjonat ta' akkwist jew id-
diskrezzjoni fir-rigward tad-dritt tiegħu li 
jakkwista, ishma li magħhom ikun hemm 
marbuta drittijiet tal-vot, diġà maħruġa, ta' 
emittent li l-ishma tiegħu jkunu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi ‘fil-maturità’ fil-proposta tal-Kummissjoni tħalli barra xi tipi ta’ detenturi li jistgħu 
jiġu eżerċitati f’perjodi li ma jaħbtux mal-perjodu ta’ maturità.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2004/109/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, it-titoli trasferibbli; u l-
opzjonijiet, il-futuri, l-iswaps, il-ftehimiet 
tar-rata bil-quddiem, il-kuntratti għad-
differenzi u kwalunkwe kuntratt ieħor tad-
derivati li jistgħu jiġu saldati fiżikament 
jew fi flus, għandhom jitqiesu bħala
strumenti finanzjarji, bil-kundizzjoni li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
punti (a) u (b) tal-paragrafu 1.

1b. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, it-terminu ‘strumenti 
finanzjarji’ għandu jinkludi, iżda ma 
jkunx limitat biss għat-titoli trasferibbli kif 
definit f’punt (9) tal-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (UE) Nru .../... tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fi 
strumenti finanzjarji li jemenda r-
Regolament (UE) Nru .../... dwar 
derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u 
repożitorji tal-kummerċ [MiFIR] u l-
opzjonijiet, il-futuri, l-iswaps, il-ftehimiet 
tar-rata bil-quddiem, il-kuntratti għad-
differenzi u kwalunkwe kuntratt ieħor tad-
derivati li jistgħu jiġu saldati fiżikament 
jew fi flus, u li huma strumenti finanzjarji 
kif definit f’punt (8) tal-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (UE) Nru .../... [MiFIR].

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Definizzjoni li titħalla barra tista’ twassal għal arbitraġġ regolatorju jew kundizzjonijiet 
mhux ekwi għal Stati Membri differenti.


