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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Maniġers ta’ Fondi 
ta’ Investiment Alternattiv u li temenda d-Direttivi 2004/39/KE u 2009/.../KE
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0207),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 47(2) tat-Trattat KE, skont liema artikoli 
l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0040/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

jew tar-riassigurazzjoni. Sabiex 
jibbenefikaw mill-eżenzjonijiet stipulati 
f'din id-Direttiva, l-AIFM ikkonċernati 
għandhom jikkonformaw mal-
kondizzjonijiet ta' dawn l-eżenzjonijiet 
b’mod kontinwu. Madankollu, din id-
Direttiva għandha tkopri l-maniġers tal-
impriżi kollha ta’ investiment kollettiv li 
mhumiex meħtieġa li jiġu awtorizzati bħala 
UCITS. Id-ditti tal-investiment awtorizzati 
skont id-Direttiva 2004/39/KE dwar is-
swieq fl-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jeħtieġu li jiksbu 
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
sabiex jipprovdu servizzi ta’ investiment 
fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-investiment 
jistgħu, madankollu, jipprovdu biss 
servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-AIF, 
jekk u sakemm l-unitajiet jew l-ishma ta’ 
dawn jistgħu jiġu kkummerċjalizzati skont 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 L-eżenzjonijiet għandhom jiġu limitati sabiex jinkisbu kundizzjonijiet ugwali.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi 
mmaniġġjati minnhom ma jaqbżux il-
limitu ta' EUR 100 miljun. L-attivitajiet 
tal-AIFM konċernat x'aktarx ma 
jkollhomx konsegwenzi sinifikanti fuq l-
istabbiltà finanzjarja u l-effiċjenza tas-
suq. Għal AIFM li jimmaniġġja biss AIF 
mhux ingranati u li ma jagħtix drittijiet 

imħassra
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ta' tifdija lill-investituri matul perjodu ta' 
ħames snin, ikun applikabbli limitu 
speċifiku ta' EUR 500 miljun. Dan il-
limitu speċifiku jkun iġġustifikat mill-fatt 
li hemm anqas ċans li l-maniġers ta' fondi 
mhux ingranati, speċjalizzati fl-
investimenti fit-tul, jikkawżaw riskji 
sistemiċi. Barra minn hekk, il-ħames snin 
friża għall-investituri telimina r-riskji tal-
likwidità. L-AIFM li jkunu eżentati minn 
din id-Direttiva għandhom ikomplu jkunu 
soġġetti għal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
rileventi. Madankollu għandhom jitħallew 
jiġu ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) Mingħajr ħsara għall-applikazzjoni taż-
żewġ strumenti l-oħra tal-liġi Komunitarja, 
l-Istati Membri jistgħu jimponu rekwiżiti 
aktar stretti fuq l-AIFM kull meta AIFM 
jikkummerċjalizza AIF ma' investituri bl-
imnut biss jew kull meta AIFM 
jikkummerċjalizza l-istess AIF kemm lill-
invesitituri professjonali kif ukoll bl-imnut, 
irrispettivament jekk l-unitajiet jew ishma 
ta' dawn l-AIF ikunux ikkummerċjalizzati 
fuq bażi domestika jew transkonfinali. 
Dawn iż-żewġ eċċezzjonijiet jippermettu 
lill-Istati Membri biex jimponu 
salvagwardji addizzjonali li jqisu li jkunu 
neċessarji għall-protezzjoni tal-investituri 
bl-imnut. Dan jikkunsidra l-fatt li l-AIF 
spiss ikunu illikwidi u soġġetti għal riskju 
għoli ta’ telf kapitali sostanzjali. L-
istrateġiji tal-investiment relatati mal-AIF 
ġeneralment ma jkunux adattati għall-profil 
ta’ investiment jew il-bżonnijiet tal-
investituri bl-imnut. Dawn ikunu aktar 
adattati għal investituri professjonali u 
investituri li għandhom portafoll ta’ 
investiment kbir biżżejjed sabiex ikunu 
jistgħu jassorbu r-riskji ogħla tat-telf 
assoċjati ma’ dawn l-investimenti. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu l-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
ċerti tipi ta’ AIF immaniġġjati mill-AIFM, 
ma’ investituri bl-imnut fit-territorju 
tagħhom, minbarra l-fondi ta’ fondi 
b’investiment sottostanti ta’ aktar minn 
30% fl-AIF u dawk il-kontributuri li 
jinvestu f’AIF ewlenin li skont din id-
Direttiva ma jibbenefikawx mill-passaport 
Ewropew ta’ kummerċjalizzazzjoni. Fl-
isfond tal-paragrafi 4 u 5 tal-Artikolu 19 
tad-Direttiva 2004/39/KE, l-Istati Membri 
għandhom ikomplu jiżguraw li jkun hemm 
provvediment xieraq kull fejn jippermettu 
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dawn is-salvagwardji addizzjonali meta 
jkunu qed jivvalutaw jekk ċerti AIF 
humiex adattati jew xierqa għal klijent bl-
imnut individiwali. Fejn Stat Membru 
jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni ta’ AIF 
ma’ investituri bl-imnut fit-territorju 
tiegħu, din il-possibbiltà għandha tkun 
disponibbli irrispettivament mill-Istat 
Membru fejn l-AIFM ikun stabbilit, u 
kwalunkwe dispożizzjoni addizzjonali 
għandha tapplikaw fuq bażi mhux 
diskriminatorja.

l-kummerċjalizzazzjoni ta' AIF ma' 
investituri bl-imnut. Id-ditti tal-investiment 
awtorizzati skont id-Direttiva 2004/39/KE 
li jipprovdu servizzi ta’ investiment lill-
klijenti bl-imnut għandhom jikkunsidraw 
dawn is-salvagwardji addizzjonali meta 
jkunu qed jivvalutaw jekk ċerti AIF 
humiex adattati jew xierqa għal klijent bl-
imnut individiwali. Fejn Stat Membru 
jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni ta’ AIF 
ma’ investituri bl-imnut fit-territorju 
tiegħu, din il-possibbiltà għandha tkun 
disponibbli irrispettivament mill-Istat 
Membru fejn l-AIFM ikun stabbilit, u 
kwalunkwe dispożizzjoni addizzjonali 
għandha tapplika fuq bażi mhux 
diskriminatorja. 

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Skont il-prinċipju ta' 
proporzjonalità u meta wieħed 
jirrikonoxxi l-koinċidenza sostanzjali li 
hemm bejn ir-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni 
stabbiliti fid-Direttiva 2009/65/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 13 ta’ 
Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi relatati mal-impriżi għall-
investiment kollettiv f'titoli trasferibbli 
(UCITS) (riformulazzjoni)1 u dawk 
stabbiliti f'din id-Direttiva, il-maniġers 
awtorizzati taħt dik id-Direttiva jew din id-
Direttiva għandhom ikunu intitolati li 
jkunu awtorizzati taħt id-Direttiva l-oħra, 
fil-każ biss ta’ konformità ma’ rekwiżiti 
addizzjonali rilevanti għall-
awtorizzazzjoni l-ġdida. F'dan ir-rigward, 
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għandhom ikunu possibbli referenzi għal 
dokumenti oħra, sakemm dik l-
informazzjoni li tkun tinsab f'dawn id-
dokumenti ma tkunx inbidlet. Id-Direttiva 
2009/65/KE għandha tiġi emendata 
sabiex jinkiseb l-istess riżultat.
1 ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tissimplifika u tħaffef il-proċess u li tevita d-duplikazzjoni 
tax-xogħol u tal-ispejjeż.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Huwa neċessarju li tkun prevista l-
applikazzjoni ta’ rekwiżiti minimi kapitali 
sabiex jiġu żgurati l-kontinwità u r-
regolarità tas-servizzi tal-immaniġġjar 
pprovduti mill-AIFM. Ir-rekwiżiti kapitali 
kontinwi għandhom ikopru l-iskopertura 
potenzjali tal-AIFM għall-obbligazzjoni 
professjonali fir-rigward tal-attivitajiet 
kollha tagħhom, inklużi s-servizzi tal-
immaniġġjar pprovduti abbażi ta’ delega 
jew mandat. Ir-rekwiżit tal-fondi proprji 
għandu għalhekk ikun suġġett għall-istess 
limitu massimu bħal dak stabbilit fid-
Direttiva 2009/65/KE. Barra minn hekk, 
il-fondi proprji għandhom jiġu investiti 
f’assi likwidi jew f’assi li jkunu faċilment 
konvertibbli f’kontanti fi żmien qasir u 
m’għandhomx jinkludu pożizzjonijiet 
spekulattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità parzjali mal-Premessa 9 tad-Direttiva UCITS.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-istqarrija tal-Mexxejja wara s-
Samit tal-G-20 f’Pittsburgh fl-24 u fil-25 
ta’ Settembru 2009 stabbiliet il-kunsens 
internazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni 
tal-istaff fil-banek u kumpaniji oħra li 
huma sistemikament importanti fis-
servizzi finanzjarji. Dawn il-prinċipji 
għandhom japplikaw għall-AIFM li 
jidħlu fl-ambitu ta’ din id-Direttiva. Il-
Kummissjoni għandha tħejji miżuri ta’ 
implimentazzjoni għal dan il-għan.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
r-rekwiżiti li jikkonċernaw id-depożitarji 
msemmija f’din id-Direttiva japplikaw 
għad-depożitarji tal-UCITS u għal dan il-
għan id-Direttiva 2009/65/KE għandha 
għaldaqstant tiġi riveduta mhux aktar 
tard mid-data li fiha din id-Direttiva 
tidħol fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura l-koerenza bejn is-setturi.
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Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-interessi 
tal-investituri. AIFM differenti jużaw 
metodoloġiji u sistemi differenti għall-
istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq li 
prinċipalment jinvestu fihom. Huwa xieraq 
li jiġu rrikonoxxuti dawn id-differenzi. Il-
proċess tal-valutazzjoni tal-assi u l-
kalkolu tal-valur nett tal-assi (NAV) 
għandu jkun indipendenti mill-
funzjonijiet tal-immaniġġjar tal-AIFM. 
Fejn ikun rilevanti, il-valutazzjoni tal-assi 
u l-kalkolu tan-NAV jista’ jiġi ddelegat 
mill-AIFM lil parti terza.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-AIFM jistgħu jiddelegaw ir-
responsabbiltà għall-eżekuzzjoni tal-
funzjonijiet tagħhom skont din id-Direttiva. 
L-AIFM għandhom jibqgħu responsabbli 
għall-eżekuzzjoni xierqa tal-funzjonijiet 
tagħhom u għall-konformità mar-regoli 
stabbiliti f’din id-Direttiva.

(14) L-AIFM jistgħu jiddelegaw l-
eżekuzzjoni ta’ wħud mill-funzjonijiet
tagħhom skont din id-Direttiva. L-AIFM 
għandhom jibqgħu responsabbli għall-
eżekuzzjoni xierqa tal-funzjonijiet tagħhom 
u għall-konformità mar-regoli stabbiliti 
f’din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Fid-dawl li l-AIFM li jużaw livelli 
għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji tagħhom 
tal-investiment jistgħu, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, jikkontribwixxu lejn it-
tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw ċerti 
tekniki li joħolqu riskji partikolari. L-
informazzjoni meħtieġa għat-tnebbiħ, il-
monitoraġġ u r-reazzjoni għal dawk ir-
riskji ma nġabritx b’mod konsistenti fil-
Komunità, u ma ġietx kondiviża mal-Istati 
Membri sabiex jiġu identifikati s-sorsi 
potenzjali tar-riskju għall-istabbiltà tas-
swieq finanzjarji fil-Komunità. Sabiex tiġi 
rrimedjata din is-sitwazzjoni, għandhom 
jiġu applikati rekwiżiti speċjali għall-
AIFM, li konsistentement jużaw livelli 
għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji ta’ 
investiment tagħhom. Dawk l-AIFM 
għandhom ikunu obbligati li jiffissaw limiti 
ta’ ingranaġġ għal kull AIF li 
jimmaniġġjaw u li jiżvelaw informazzjoni 
dwar l-użu tagħhom u s-sorsi ta’ ingranaġġ. 
Dik l-informazzjoni għandha tiġi aggregata 
u kondiviża ma’ awtoritajiet oħra fil-
Komunità, sabiex tiġi ffaċilitata l-analiżi 
kollettiva tal-impatt tal-ingranaġġ ta’ dawk 
l-AIFM fuq is-sistema finanzjarja fil-
Komunità, kif ukoll reazzjoni komuni. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jgħaddu din l-informazzjoni lill-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
(ESRB) stabbilit mir-Regolament Nru 
..../2009 (ir-Regolament ESRB) u lill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 
..../2009 (ir-Regolament ESMA) biex 
tintuża minn dawn il-korpi fil-qadi ta’ 
dmirijiethom.
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Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM jipprovdu lill-kumpaniji kollha li 
fuqhom jistgħu jeżerċitaw influwenza ta’ 
kontroll jew dominanti bl-informazzjoni 
neċessarja sabiex il-kumpanija tkunu tista’ 
tivvaluta kif din l-influwenza ta’ kontroll 
fiż-żmien qasir sa medju jkollha impatti fuq 
is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-
kumpanija. Għal dan l-għan, għandhom 
jiġu applikati rekwiżiti partikolari għall-
AIFM li jimmaniġġjaw AIF li jkunu 
f’pożizzjoni li jeżerċitaw influwenza ta’ 
kontroll fuq kumpaniji kwotati u mhux 
kwotati, partikolarment biex jinnotifikaw l-
eżistenza ta’ din il-pożizzjoni u biex 
jiżvelaw informazzjoni lill-kumpanija u 
lill-azzjonisiti l-oħra kollha tagħha dwar l-

(17) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM jipprovdu lill-kumpaniji kollha li 
fuqhom jistgħu jeżerċitaw influwenza ta’ 
kontroll jew dominanti bl-informazzjoni 
neċessarja sabiex il-kumpanija tkunu tista’ 
tivvaluta kif din l-influwenza ta’ kontroll fi 
żmien qasir sa medju jkollha impatti fuq is-
sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-
kumpanija. Meta l-AIFM ikunu qed 
jimmaniġġjaw AIF li jkunu f'pożizzjoni li 
jeżerċitaw influwenza ta' kontroll 
f'emittent li l-ishma  tiegħu jiġu ammessi 
għall-kummerċ f’suq regolat, l-
informazzjoni għandha tingħata skont id-
Direttiva 2004/25/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 
2004 dwar offerti ta’ take-over1 u d-
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intenzjonijiet tal-AIFM fir-rigward tal-
iżvilupp futur tan-negozju u bidliet oħra 
pjanati għall-kumpanija kkontrollata. 
Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza fir-
rigward tal-kumpanija kkontrollata, 
għandhom jiġu applikati rekwiżiti li jtejjbu
r-rapportar. Ir-rapporti annwali tal-AIF 
rilevanti għandhom jiġu supplimentati 
b’informazzjoni li hija speċifika għat-tip 
ta’ investiment u l-kumpanija kkontrollata.

Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni 
tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar 
emittenti li t-titoli tagħhom huma 
ammessi għall-kummerċ f'suq regolat2. 
Sabiex jiġu garantiti l-istess 
kundizzjonijiet bejn l-emittenti u l-
kumpaniji mhux kwotati li l-AIFM 
jinvestu fihom, ir-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva għandhom għalhekk japplikaw 
għall-AIFM li jimmaniġġjaw AIF li jkunu 
f'pożizzjoni li jeżerċitaw influwenza ta' 
kontroll f'emittent li l-ishma tiegħu jkunu 
ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, fil-
każ biss u sal-punt li dawn ikunu qabżu d-
dispożizzjonijiet eżistenti fil-liġi tal-UE 
applikabbli għall-emittenti. Għal dan l-
għan, għandhom jiġu applikati rekwiżiti 
partikolari għall-AIFM li jimmaniġġjaw 
AIF li jkunu f’pożizzjoni li jeżerċitaw 
influwenza ta’ kontroll fuq kumpaniji 
mhux kwotati, partikolarment biex 
jinnotifikaw l-eżistenza ta’ din il-
pożizzjoni u biex jiżvelaw informazzjoni 
lill-kumpanija u lill-azzjonisiti l-oħra 
kollha tagħha dwar l-intenzjonijiet tal-
AIFM fir-rigward tal-iżvilupp futur tan-
negozju u bidliet oħra pjanati għall-
kumpanija kkontrollata. Sabiex tiġi żgurata 
t-trasparenza fir-rigward tal-kumpanija 
kkontrollata, għandhom jiġu applikati 
rekwiżiti li jtejbu r-rapportar. Ir-rapporti 
annwali tal-AIF rilevanti għandhom jiġu 
supplimentati b’informazzjoni li hija 
speċifika għat-tip ta’ investiment u l-
kumpanija kkontrollata.
1 ĠU L 142, 30.4.2004, p. 12.
2 ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-prinċipju jikkomplementa l-Premessa 17a (ġdida) u jiġi rifless fil-bidliet fl-Artikoli 26 
u 30.
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Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-prinċipju jikkomplementa l-emenda tal-Premessa 17a (ġdida) u jiġi rifless fil-bidliet fl-
Artikoli 26 u 30.

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Din id-Direttiva m'għandhiex tkun 
piż żejjed għall-AIF żgħar li ma joħolqux 
riskju sistemiku u ma jipperikolawx l-
integrità tas-swieq. Waħda mill-għodod li 
bihom jista' jintlaħaq dan l-objettiv hi l-
applikazzjoni xierqa tal-prinċipju tal-
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proporzjonalità. Dan il-prinċipju għandu 
japplika kemm għar-rekwiżiti imposti fuq
l-AIFM, l-AIF, id-depożitarji u l-
istimaturi, kif ukoll fuq l-eżerċizzju tas-
setgħat superviżorji. Il-miżuri kollha f'din 
id-Direttiva, inklużi l-miżuri ta' 
implimentazzjoni, għandhom għalhekk 
jinkorporaw il-prinċipju ta' 
proporzjonalità sabiex jirriflettu n-natura, 
l-iskala u l-kumplessità tan-negozju 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' proporzjonalità (b'mod adattat) ittieħdet mid-Direttiva tas-Solvenza II.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Kull investitur Ewropew għandu jkun 
liberu li jinvesti b'inizjattiva tiegħu stess 
fil-fond ta’ pajjiż terz skont is-sistemi 
nazzjonali ta’ tqegħid privat eżistenti.
Madankollu, f'każ bħal dan, it-
trasparenza tal-fond u l-monitoraġġ 
effettiv ta' riskju sistemiku potenzjali 
għandhom ikunu żgurati. Għal dan il-
għan, jekk l-AIFM ikun domiċiljat f'pajjiż 
terz, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li fih l-AIF rilevanti jiġi 
kkummerċjalizzat għandu jkollu ftehim 
ta' kooperazzjoni u ta' skambju ta' 
informazzjoni dwar ir-riskju sistemiku 
mal-awtorità kompetenti f'dak il-pajjiż 
terz. Barra minn hekk, biex is-suq intern 
jiġi kompletat, AIF domiċiljati fl-Ewropa 
u mmaniġġjati minn AIFM ibbażat fl-
Ewropa għandhom jibbenefikaw minn 
passaport Ewropew tal-
kummerċjalizzazzjoni skont din id-
Direttiva. Kif il-UCITS jibbenefikaw mill-
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jippermettu l-AIFM jikkummerċjalizzaw 
AIF domiċiljati f'pajjiż terz ma' investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom bla 
ħsara għal-liġi nazzjonali. Matul dan il-
perjodu ta' tliet snin, AIFM ma jistax 
madankollu jikkummerċjalizza tali AIF 
ma' investituri professjonali fi Stati 
Membri oħra abbażi ta' drittijiet mogħtija 
skont din id-Direttiva.

marka UCITS, hekk ukoll l-AIF 
domiċiljat fil-Komunità għandu 
jibbenefika minn marka Ewropea bħal 
din, li toffri lill-investituri l-istandards 
stabbiliti f'din id-Direttiva, imsaħħa mir-
rekwiżit li d-depożitarju u l-AIF iridu 
jkunu domiċiljati fl-istess Stat Membru. 
Dawn id-dispożizzjonijiet m'għandhomx 
jiġu evitati permezz ta’ strutturi master-
feeder. Għalhekk, meta AIF feeder 
jinvesti f'fond ewlieni li ma jibbenefikax 
mill-passaport Ewropew tal-
kummerċjalizzazzjoni skont din id-
Direttiva, dan l-AIF feeder lanqas 
m'għandu jibbenefika mill-passaport 
Ewropew. Dawn id-dispożizzjonijiet 
lanqas m'għandhom jiġu evitati permezz 
ta’ strutturi ta’ fondi tal-fondi. Għalhekk, 
fejn AIF bħal dan jinvesti aktar minn 
30% f’AIF li ma jibbenefikawx mill-
passaport Ewropew, dan l-AIF li jkun 
fond ta' fondi lanqas m'għandu 
jibbenefika mill-passaport Ewropew.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

wkoll għall-AIFM li jappuntaw stimatur 
indipendenti stabblit f’pajjiż terz.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

maħsuba biex jispeċifikaw il-proċeduri 
għall-verifiki fuq il-post u l-
investigazzjonijiet.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Minħabba li dawk il-miżuri huma 
ta’ ambitu ġenerali u maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din 
id-Direttiva, billi tiġi ssupplimentata 
b’elementi mhux essenzjali ġodda, iridu 
jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. Il-miżuri li ma 
jaqgħux taħt il-kategorija msemmija hawn 
fuq għandhom jiġu soġġetti għall-
proċedura regolatorja stipulata fl-
Artikolu 5 ta’ dik id-Deċiżjoni. Dawk il-
miżuri huma maħsuba biex jiddikjaraw 
jekk l-istandards tal-istimar tal-fondi ta’ 
pajjiż terz speċifiku jkunux ekwivalenti 
għal dawk applikabbli fil-Komunità fejn l-
istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz. Huma 
maħsuba biex jiddikjaraw jekk il-
leġiżlazzjoni dwar id-depożitarji ta’ pajjiż 
terz speċifiku tkunx ekwivalenti għal din 
id-Direttiva. Huma maħsuba biex 
jiddikjaraw jekk il-leġiżlazzjoni fuq ir-

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

regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa tal-AIFM f’pajjiż 
terz speċifiku tkunx ekwivalenti għal din 
id-Direttiva. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw mudelli standard speċifiċi 
għan-notifika u l-attestazzjonijiet u biex 
jispeċifikaw il-proċedura għall-iskambju 
tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli għall-
awtorizzazzjoni, l-operat kontinwu u t-
trasparenza tal-maniġers ta’ fondi ta’ 
investiment alternattiv (AIFM).

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli għall-
awtorizzazzjoni, l-operat kontinwu u t-
trasparenza tal-maniġers ta’ fondi ta’ 
investiment alternattiv (AIFM) stabbiliti 
fil-Komunità.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet fejn il-liġi li biha huwa 
organizzat l-AIF tesiġi li jiġi stabbilit bord 
tad-diretturi jew xi korp governattiv ieħor 
u l-AIF jinnomina entità biex twettaq is-
sustanza tas-servizzi tal-immaniġġjar, din 
l-entità għandha titqies bħala l-AIFM 
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skont din id-direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Id-definizzjoni tal-AIFM skont l-ambitu ta' din id-Direttiva f'termini ta' strutturi ta' 
governanza differenti. 

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) AIFM li direttament jew indirittament 
permezz ta’ kumpanija li tkun konessa 
magħhom l-AIFM permezz ta' 
mmaniġġjar jew kontroll komuni, jew 
permezz ta’ parteċipazzjoni sostantiva 
diretta jew indiretta, jimmaniġġjaw il-
portafolji tal-AIF li l-assi mmaniġġjati 
tagħhom, inklużi kwalunkwe assi miksuba 
permezz tal-użu tal-ingranaġġ, bħala total 
ma jeċċedux livell ta’ 100 miljun euro, 
jew 500 miljun euro meta l-portafoll ta' 
AIF jikkonsisti f'AIF li ma jkunux 
ingranati u mingħajr ebda drittijiet ta' 
tifdija eżerċitabbli matul perjodu ta' 5 
snin wara d-data tal-kostituzzjoni ta' kull 
AIF;

imħassar

Or. en

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) AIFM stabbiliti fil-Komunità li ma 
jipprovdux servizzi ta’ mmaniġġjar ta’ 
AIF domiċiljati fil-Komunità u ma 

imħassar
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jikkummerċjalizzawx AIF fil-Komunità;

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) UCITS jew il-kumpaniji ta’ 
mmaniġġjar jew ta’ investiment tagħhom 
awtorizzati skont id-Direttiva 2009/…/KE 
[id-Direttiva UCITS];

(c) UCITS jew il-kumpaniji ta’ 
mmaniġġjar jew ta’ investiment tagħhom 
awtorizzati skont id-Direttiva 2009/65/KE 
sakemm dawn il-kumpaniji ta' 
mmaniġġjar jew ta’ investiment ma 
jimmaniġġjawx AIF;

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) istituzzjonijiet ta' kreditu li jkunu 
koperti permezz tad-Direttiva 2006/48/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta’ Ġunju 2006 li għandha x’taqsam 
mal-bidu u s-segwiment tal-kummerċ tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu 
(riformulazzjoni);

imħassar

Or. en
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Emenda 28

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) istituzzjonijiet li jkunu koperti permezz 
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;

imħassar

Or. en

Emenda 29

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) istituzzjonijiet li huma koperti mill-
Ewwel Direttiva tal-Kunsill 73/239/KEE 
tal-24 ta’ Lulju 1973 dwar il-
koordinament ta’ liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jirrigwardaw il-bidu u t-twettiq tan-
negozju tal-assigurazzjoni diretta barra 
mill-assigurazzjoni tal-ħajja, id-Direttiva 
2002/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002 li 
tikkonċerna l-assigurazzjoni fuq il-ħajja u 
d-Direttiva 2005/68/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Novembru 2005 dwar ir-
riassigurazzjoni u li temenda d-Direttivi 
tal-Kunsill 73/239/KEE, 92/49/KEE kif 
ukoll id-Direttivi 98/78/KE u 2002/83/KE;

imħassar

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) istituzzjonijiet ta’ kreditu, 
istituzzjonijiet għall-provvediment tal-
irtirar mix-xogħol, kumpaniji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jew 
kull AIFM ieħor sakemm dawn jinvestu 
biss f’isimhom;

Or. en

Emenda 31

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) istituzzjonijiet sopranazzjonali, bħall-
Bank Dinji, l-IMF, il-BĊE, il-BEI, il-FEI, 
u istituzzjonijiet sopranazzjonali oħra u 
organizzazzjonijiet internazzjonali simili, 
fil-każ li tali istituzzjonijiet jew 
organizzazzjonijiet jimmaniġġjaw AIF 
wieħed jew aktar.

(g) istituzzjonijiet sopranazzjonali, bħall-
Bank Dinji, l-IMF, il-BĊE, il-BEI, il-FEI, 
u istituzzjonijiet sopranazzjonali oħra u 
organizzazzjonijiet internazzjonali simili, 
fil-każ li tali istituzzjonijiet jew 
organizzazzjonijiet jimmaniġġjaw AIF 
wieħed jew aktar, sakemm dawn l-AIF 
jaġixxu fl-interess pubbliku.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) banek ċentrali.

Or. en
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Emenda 33

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-AIFM li ma jilħqux il-limitu stabbilit fil-
paragrafu 2(a) ikunu intitolati li jiġu 
ttrattati bħala AIFM li jaqgħu fl-ambitu 
ta’ din id-Direttiva..

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 34

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
li jiddeterminaw il-proċeduri li permezz 
tagħhom l-AIFM li jimmaniġġjaw 
portafolji ta’ AIF li l-assi tagħhom li qed 
jiġu mmaniġġjati ma jeċċedux il-limiti 
stabbiliti fil-paragrafu 2(a) jistgħu 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom fil-paragrafu 
3.

imħassar

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en
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Emenda 35

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 'maniġer ta’ fondi ta’ investiment 
alternattiv' jew AIFM tfisser kwalunkwe 
persuna ġuridika jew fiżika li n-negozju 
regolari tagħha jkun l-immaniġġjar ta’ 
wieħed jew ħafna AIF;

(b) 'maniġer ta’ fondi ta’ investiment 
alternattiv' jew AIFM tfisser kwalunkwe 
persuna ġuridika li n-negozju tagħha jkun 
l-immaniġġjar ta’ wieħed jew ħafna AIF u 
li tkun responsabbli għal attività bħal din;

Or. en

Emenda 36

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 'stimatur' tfisser kwalunkwe persuna 
ġuridika jew fiżika jew kumpanija li 
tistima l-assi jew li tistabbilixxi l-valur tal-
ishma jew l-unitajiet ta’ AIF;

(c) 'stimatur' tfisser persuna ġuridika li 
tkun awtorizzata u sorveljata minn 
awtorità kompetenti li tistima l-assi jew li 
tistabbilixxi l-valur tal-ishma jew l-
unitajiet ta’ AIF;

Or. en

Emenda 37

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 'sevizzi ta’ mmaniġġjar' tfisser l-
attivitajiet ta’ mmaniġġjar u 
amministrazzjoni ta’ wieħed jew aktar 
AIF f’isem investitur wieħed jew aktar; 

(d) 'servizzi ta’ mmaniġġjar' tfisser il-
funzjonijiet kif definiti fl-Anness;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan l-Anness huwa l-UCITS IV.

Emenda 38

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 'kummerċjalizzazzjoni' tfisser 
kwalunkwe offerta ġenerali jew tpoġġija
ta’ unitajiet jew ishma f’AIF lil jew ma’ 
investituri ddomiċiljati fil-Komunità, 
irrispettivament minn ta’ min kienet l-
inizjattiva biex issir l-offerta jew it-
tpoġġija;

(e) 'kummerċjalizzazzjoni' tfisser offerta 
ġenerali jew tqegħid, b'inizjattiva ta’ 
AIFM jew ta’ intermedjarju responsabbli 
għad-distribuzzjoni, ta’ unitajiet jew ishma 
f’AIF lil jew ma’ investituri ddomiċiljati 
fil-Komunità;

Or. en

Emenda 39

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt n a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) 'kumpanija mhux kwotata' tfisser 
kumpanija domiċiljata fil-Komunità li l-
ishma tagħha mhumiex ammessi għall-
kummerċ f'suq regolat skont it-tifsira tal-
Artikolu 4(1), punt 14, tad-Direttiva 
2004/39/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2004/39/KE = MIFID; id-definizzjoni ta’ kumpanija mhux kwotata ttieħdet mit-
test tal-Kunsill.
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Emenda 40

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt o a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) “iż-żamma fis-sikur" tfisser il-
kontroll jew il-pussess tal-assi 
kkonċernati f'isem is-sid bħala kustodju 
jew depożitarju; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija pussess u responsabilità legali iżda mhux sjieda.

Emenda 41

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt o b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ob) “depożitarju” tfisser istituzzjoni fdata 
bid-doveri stipulati fl-Artikolu 17;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ depożitarju ġejja mill-UCITS IV.

Emenda 42

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt o c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oc) "fondi proprji" tfisser fondi proprji 
kif hemm referenza għalihom f'Titolu V, 
Kapitolu 2, Taqsima 1 tad-Direttiva 
2006/48/KE;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ fondi proprji ġejja mill-UCITS IV u tistabbilixxi l-konnessjoni mas-CRD 
(id-Direttiva dwar ir-rekwiżiti tal-kapital bankarju).

Emenda 43

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt o d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(od) “intermedjarju ewlieni” tfisser bank 
jew kumpanija ta’ titoli regolata li joffru 
servizzi, fosthom l-intermedjazzjoni, l-
iffinanzjar, l-ikklerjar u l-konklużjoni ta' 
tranżazzjonijiet, servizzi ta' kustodja, 
faċilitajiet tal-immaniġġjar tar-riskju u ta’ 
appoġġ għall-operat, servizzi ta’ 
konsulenza u ta' riċerka. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara r-rapport tal-BĊE 2005, paġna 18.

Emenda 44

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru għandu jesiġi li AIFM 
awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jikkonforma f’kull ħin mal-kundizzjonijiet 
għall-awtorizzazzjoni inizjali stabbiliti 
f'din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ispirazzjoni mill-MIFID Artikolu 16(1).
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Emenda 45

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

AIFM jista’ jippossjedi awtorizzazzjoni 
skont din id-Direttiva u jkun awtorizzat 
bħala kumpanija maniġerjali jew ta’ 
investiment skont id-Direttiva 2009/…/KE 
– [Direttiva UCITS]

Jekk l-AIFM ikollu awtorizzazzjoni skont 
din id-Direttiva jew kumpanija tal-
immaniġġjar jew ta’ investiment ikollha 
awtorizzazzjoni skont id-Direttiva 
2009/65/KE, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jawtorizzaw lil dik l-AIFM 
skont id-Direttiva 2009/65/KE jew lill-
kumpanija tal-immaniġġjar jew ta’ 
investiment skont din id-Direttiva, 
sakemm jiġu ssodisfati r-rekwiżiti  
addizzjonali rilevanti għall-
awtorizzazzjoni.
Għal dan il-għan, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jitolbu biss l-
informazzjoni li ma tkunx ġiet sottomessa 
għall-iskop tal-awtorizzazzjoni oriġinali, 
sakemm din l-informazzjoni ma tkunx 
inbidlet.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 5 – subparagrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) informazzjoni dwar id-domiċilju ta' 
fondi sottostanti, jekk l-AIF ikun fond ta' 
fondi;

Or. en
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Emenda 47

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 5 – subparagrafu 1 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) informazzjoni dwar id-domiċilju tal-
fond prinċipali;

Or. en

Emenda 48

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinfurmaw lill-applikant, fi żmien xahrejn
mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni 
mimlija, tkunx ingħatat l-awtorizzazzjoni 
jew le.

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinfurmaw lill-applikant, fi żmien tliet xhur
mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni 
mimlija, tkunx ingħatat l-awtorizzazzjoni 
jew le. Fil-każ li l-awtoritajiet kompetenti 
ma jinformawx lill-applikant, in-nuqqas 
ta' tweġiba jkun ifisser rifjut ta' 
awtorizzazzjoni mingħajr ġustifikazzjoni.

Or. en

Emenda 49

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. AIF jista’ jiġi mmaniġġjat biss minn 
AIFM wieħed.

Or. en
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Emenda 50

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. AIFM għandu jiżgura li r-regoli ta’ 
rimunerazzjoni jkunu kompatibbli mar-
regoli applikabbli għall-istituzzjonijiet ta' 
kreditu u għall-kumpaniji ta' investiment. 

Or. en

Emenda 51

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafi 2a sa 2c (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AIFM għandu jistabbilixxi u 
jimplimenta politiki u prattiki sodi ta’ 
rimunerazzjoni li jkunu koerenti mal-
immaniġġjar effikaċi tar-riskju, jilqgħu 
kontra l-iskopijiet ta' qligħ fi żmien qasir, 
u jkunu konformi mal-objettivi tan-
negozju u mal-interessi fit-tul tal-AIFM u 
tal-investituri.
L-AIFM għandu jinforma lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri bil-
karatteristiċi tal-politiki u tal-prattiki ta' 
rimunerazzjoni tiegħu.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri jistgħu jirreaġixxu u jieħdu 
miżuri korrettivi xierqa sabiex 
jikkumpensaw għar-riskji li jistgħu 
iwasslu biex AIFM jonqos milli 
jimplimenta politiki u prattiki sodi ta’ 
rimunerazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji għandhom ikunu konformi ma’ dawk żviluppati mill-Bord għall-Istabilità
Finanzjarja għal Prattiċi Tajba ta’ Kumpens (25 ta’ Settembru 2009). Id-Dikjarazzjoni tal-
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Mexxejja wara s-Samit ta' Pittsburgh (24-25 ta’ Settembru 2009) tapprova bis-sħiħ l-
implimentazzjoni tal-istandards tal-FSB sabiex ir-rimunerazzjoni tkun konformi mal-ħolqien 
tal-valur fit-tul u mhux mat-teħid ta' riskji żejda.

Emenda 52

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) konsistenti mal-Komunikazzjoni 
tagħha tat-30 April 2009 li takkumpanja 
r-Rakkomandazzjoni li tikkomplementa r-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 
2004/913/KE u 2005/162/KE fir-rigward 
tas-sistema għar-rimunerazzjoni tad-
diretturi tal-kumpaniji kwotati u r-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
il-politiki ta' rimunerazzjoni fis-settur tas-
servizzi finanzjarji (COM (2009)0211), il-
liġi tal-Komunità dwar is-servizzi 
finanzjarji, id-Dikjarazzjoni tal-Mexxejja 
wara s-Samit tal-G-20 f’Pittsburgh dwar 
ir-rimunerazzjoni tad-diretturi u l-
impjegati tal-AIFMs u l-Prinċipji tal-Bord 
għall-Istabilità Finanzjarja għal Prattiċi 
Tajba ta’ Kumpens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji għandhom jiġu konformi ma’ dawk żviluppati mill-Bord għall-Istabilità 
Finanzjarja għal Prattiċi Tajba ta’ Kumpens (25 ta’ Settembru 2009).

Emenda 53

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta’ AIFM li jimpenja ruħu 
f’bejgħ skopert meta jinvesti f’isem wieħed 
jew aktar AIF, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-AIFM jopera proċeduri li 

4. Fil-każ ta’ AIFM li jimpenja ruħu 
f’bejgħ skopert meta jinvesti f’isem wieħed 
jew aktar AIF, l-Istati Membri għandhom 
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jipprovduh b’aċċess għat-titoli u strumenti 
finanzjarji oħra fid-data meta l-AIFM 
jikkommetti ruħu li jikkonsenjahom, u li l-
AIFM jimplimenta proċedura ta’ 
mmaniġġjar tar-riskji li tippermetti li r-
riskji assoċjati mal-kunsinna tat-titoli ta’ 
bejgħ skopert jew strumenti finanzjarji 
oħra jiġu mmaniġġjati adegwatement.

jiżguraw li l-AIFM:

(a) jopera proċeduri li jipprovduh b’aċċess 
għat-titoli u strumenti finanzjarji oħra fid-
data meta l-AIFM jikkommetti ruħu li 
jikkonsenjahom;
(b) jimplimenta proċedura ta’ mmaniġġjar 
tar-riskji li tippermetti li r-riskji assoċjati 
mal-kunsinna tat-titoli ta’ bejgħ skopert 
jew strumenti finanzjarji oħra jiġu 
mmaniġġjati adegwatement;
(ba) jiżvela informazzjoni regolarment 
dwar il-pożizzjonijiet fil-qosor sinifikanti 
tiegħu lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri għandhom jinkludu l-obbligi ta’ rappurtar relatati mar-riskju sistemiku għall-
awtoritajiet kompetenti u għall-ESMA.

Emenda 54

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kull awtorità kompetenti għandha 
tgħaddi regolarment lill-ESMA l-
informazzjoni pprovduta lilha skont il-
paragrafu 4(ba). F'ċirkostanzi 
eċċezzjonali u sabiex jiġu żgurati l-
istabilità u l-integrità tas-sistema 
finanzjarja, fuq il-bażi ta’ din l-
informazzjoni, l-ESMA tista' tiddeċiedi li 
tirrestrinġi l-attivitajiet ta’ bejgħ skopert.
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Or. en

Emenda 55

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 5 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-ispeċifiċitajiet tas-sistema ta’ 
rappurtar imsemmija fil-paragrafu 4 (ba).

Or. en

Emenda 56

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 14 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-valur tal-portafolji tal-AIF 
immaniġġjati mill-AIFM jeċċedi l-
EUR 250 miljun, l-AIFM għandu jipprovdi 
ammont addizzjonali mill-fondi proprji; 
dak l-ammont addizzjonali ta’ fondi proprji 
għandu jkun ugwali għal 0.02 % tal-
ammont li permezz tiegħu l-valur tal-
portafolji tal-AIFM jeċċedi l-
EUR 250 miljun.

Fejn il-valur tal-portafolji tal-AIF 
immaniġġjati mill-AIFM jeċċedi l-
EUR 250 miljun, l-AIFM għandu jipprovdi 
ammont addizzjonali mill-fondi proprji; 
dak l-ammont addizzjonali ta’ fondi proprji 
għandu jkun ugwali għal 0.02 % tal-
ammont li permezz tiegħu l-valur tal-
portafolji tal-AIFM jeċċedi l-
EUR 250 miljun iżda t-total meħtieġ tal-
kapital inizjali u l-ammont addizzjonali 
madankollu m’għandux jaqbeż l-EUR 10 
miljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva UCITS.
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Emenda 57

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 14 – subparagrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalunkwe portafolji tal-AIF 
immaniġġjati mill-AIFM, inklużi AIF li 
għalihom l-AIFM ikun iddelega funzjoni 
waħda jew aktar skont l-Artikolu 18;

(a) portafolji tal-AIF immaniġġjati mill-
AIFM, inklużi AIF li għalihom l-AIFM 
ikun iddelega funzjoni waħda jew aktar 
skont l-Artikolu 18 ħlief dawk il-portafolji 
li l-AIFM ikun qiegħed jimmaniġġja 
b’delegazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tevita li l-fondi delegati għar-rekwiżiti tal-kapital tal-AIFM jingħaddu darbtejn.

Emenda 58

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 14 – subparagrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kwalunkwe portafolji ta’ AIF li l-
AIFM ikun qed jimmaniġġja taħt 
delegazzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tevita li l-fondi delegati għar-rekwiżiti tal-kapital tal-AIFM jingħaddu darbtejn.

Emenda 59

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 14 – subparagrafu 4 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) impriżi oħrajn ta’ investiment 
kollettiv (CIS), kemm jekk ikunu 
kkoordinati fil-livell Komunitarju u kemm 
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jekk ma jkunux, li jkunu mmaniġġjati 
mill-AIFM, inklużi s-CIS li għalihom l-
AIFM ikun iddelega funzjoni waħda jew 
aktar, ħlief dawk is-CIS li jkun qiegħed 
jimmaniġġja b’delegazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva UCITS.

Emenda 60

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 14 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
AIFM biex ma jipprovdux sa 50% tal-
ammont addizzjonali tal-fondi proprji 
msemmija fit-tieni paragrafu jekk ikunu 
jibbenefikaw minn garanzija tal-istess 
ammont mogħtija minn istituzzjoni ta' 
kreditu jew minn kumpanija tal-
assigurazzjoni li jkollha l-uffiċċju 
rreġistrat tagħha fi Stat Membru, jew 
f’pajjiż terz sakemm tkun suġġetta għal 
regoli prudenzjali kkunsidrati mill-
awtoritajiet kompetenti bħala ekwivalenti 
għal dawk stabbiliti fil-liġi Komunitarja.
Il-fondi proprji meħtieġa minn dan l-
Artikolu għandhom ikunu investiti f'assi 
likwidi jew assi li jkunu faċilment 
konvertibbli fi flus kontanti fi żmien qasir.
L-AIFM għandu jkollu assigurazzjoni ta’ 
indemnità professjonali għal xi passiv li 
jirriżulta minn negliġenza professjonali. 
L-aġġustamenti tal-ammonti ta’ din l-
assigurazzjoni għandhom iqisu l-
aġġustamenti magħmula fil-qafas tad-
Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ 
Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni1.
1 ĠU L 9, 15.1.2003, p. 3.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva UCITS u mal-premessa 24 u l-Artikolu 67 tal-
MIFID, li jippermettu assigurazzjoni ta’ indemnità professjonali bħala kapital permess. 

Emenda 61

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-AIFM għandu jiżgura li, għal kull AIF 
li jimmaniġġja, jinħatar stimatur li jkun 
indipendenti mill-AIFM biex jistabbilixxi 
l-valur tal-assi miksuba mill-AIF u l-valur 
tal-ishma u l-unitajiet tal-AIF.

1. L-AIFM għandu jiżgura li, għal kull AIF 
li jimmaniġġja, jinħatar stimatur biex 
jistabbilixxi l-valur tal-assi miksuba mill-
AIF u l-valur tal-ishma u l-unitajiet tal-
AIF.

Or. en

Emenda 62

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-AIFM u d-depożitarju huma 
responsabbli b’mod konġunt għall-
valutazzjoni xierqa tal-assi tal-AIF kif 
ukoll għall-kalkolu tal-valur nett tal-assi 
tal-AIF. Din ir-responsabilità 
m'għandhiex tkun affettwata mid-
delegazzjoni lil parti terza.

Or. en



PR\796533MT.doc 43/86 PE430.709v01-00

MT

Emenda 63

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 16 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Dan l-Artikolu m'għandux japplika 
fil-każ li l-AIF ikun fond ta' kapital 
privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fond ta’ kapital privat huwa fond li jinvesti fl-titoli ta’ ekwità f'kumpaniji li ma jkunux 
innegozjati pubblikament jew ma jibqgħux jiġu nnegozjati pubblikament b'konsegwenza tal-
investiment fil-kapital privat. Obbligu leġiżlattiv għall-valutazzjoni regolari tal-fondi tal-
kapital privat ma jkunx xieraq għall-mudell tan-negozju tagħhom u għall-aspettattivi tal-
investituri tagħhom.

Emenda 64

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-AIFM għandu jiżgura li l-istimatur 
ikollu proċedura xierqa, aġġornata, u 
konsistenti biex jivvaluta l-assi tal-AIF 
skont l-istandards u r-regoli tal-kontabilità 
applikabbli eżistenti, sabiex jirrifletti l-
valur veru u ġust tal-ishma jew l-unitajiet 
tal-AIF.

2. L-AIFM għandu jiżgura li l-istimatur 
ikollu proċedura xierqa, aġġornata, u 
konsistenti biex jivvaluta l-assi tal-AIF 
skont l-istandards u r-regoli tal-kontabilità 
applikabbli eżistenti, sabiex jirrifletti l-
valur veru u ġust tal-ishma jew l-unitajiet 
tal-AIF. Għal kull AIF, l-AIFM għandu 
jiżgura li l-indipendenza tkun inkorporata  
fil-proċessi adottati għall-valutazzjoni tal-
assi u għall-kalkolu tal-valur nett tal-assi 
tal-AIF, u fi ħdan kull parti maħtura biex 
twettaq il-valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "ħajt Ċiniż" tinsab fil-MIFID.



PE430.709v01-00 44/86 PR\796533MT.doc

MT

Emenda 65

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jispeċifikaw aktar il-
kriterji li skonthom stimatur jista’ jitqies 
bħala indipendenti skont it-tifsira fil-
paragrafu 1.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jkomplu jispeċifikaw 
liema entitajiet awtorizzati u sorveljati 
b’mod xieraq huma stimaturi eliġibbli 
skont din id-Direttiva. Għal dan il-għan, 
il-miżuri ta’ implimentazzjoni għandhom 
jistabbilixxu arranġamenti organizzattivi 
u amministrattivi li jkunu dettaljati u 
effikaċi sabiex ma jħallux li xi kunflitt ta' 
interess jolqot b'mod negattiv l-interessi 
tal-klijenti.

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Emenda 66

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull AIF li jimmaniġġja, l-AIFM 
għandu jiżgura li jinħatar depożitarju biex 
iwettaq, fejn rilevanti, il-kompiti li ġejjin:

1. Għal kull AIF li jimmaniġġja, l-AIFM 
għandu jiżgura li jinħatar depożitarju 
wieħed biex iwettaq, fejn rilevanti, il-
kompiti li ġejjin:

Or. en
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Emenda 67

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jżomm fis-sikur kwalunkwe strument 
finanzjarju jappartjeni għall-AIF;

(b) iżomm fis-sikur kwalunkwe strument 
finanzjarju li jappartjeni għall-AIF; għal 
dan il-għan, id-depożitarju għandu 
jiżgura s-segregazzjoni tal-assi permezz 
tal-ftuħ ta’ kontijiet separati f’isem kull 
AIF; 

Or. en

Emenda 68

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiżgura li l-bejgħ, il-ħruġ, ix-xiri mill-
ġdid, it-tifdija u l-kanċellazzjoni ta’ 
unitajiet magħmula f’isem AIF jitwettqu 
f'konformità mal-liġi nazzjonali 
applikabbli u r-regoli tal-AIF;

Or. en

Emenda 69

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jiżgura li l-valur tal-unitajiet ikun 
ikkalkolat f'konformità mal-liġi 
nazzjonali applikabbli u r-regoli tal-AIF;

Or. en
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Emenda 70

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) iwettaq l-istruzzjonijiet tal-AIFM, 
sakemm dawn ma jkunux f’kunflitt mal-
liġi nazzjonali applikabbli jew mar-regoli 
tal-AIF;

Or. en

Emenda 71

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) jiżgura li fit-tranżazzjonijiet li 
jinvolvu l-assi tal-AIF kull 
konsiderazzjoni tintbagħatlu fil-limiti taż-
żmien tas-soltu;

Or. en

Emenda 72

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ce) jiżgura li l-introjtu tal-AIF jiġi 
applikat skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli u r-regoli tal-AIF.

Or. en
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Emenda 73

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-depożitarju għandu jkun istituzzjoni 
tal-kreditu li għandha l-uffiċċju reġistrat 
tagħha fil-Komunità u awtorizzata skont 
id-Direttiva 2006/48/KE tal-
14 ta’ Ġunju 2006 li għandha x’taqsam 
mal-bidu u s-segwiment tal-kummerċ tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu 
(riformulazzjoni).

3. Id-depożitarju għandu jkun jew 
istituzzjoni tal-kreditu li għandha l-uffiċċju 
reġistrat tagħha fil-Komunità u awtorizzata 
skont id-Direttiva 2006/48/KE tal-
14 ta’ Ġunju 2006 li għandha x’taqsam 
mal-bidu u s-segwiment tal-kummerċ tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu 
(riformulazzjoni), jew kumpanija tal-
investiment awtorizzata f'konformità mad-
Direttiva 2004/39/KE.

Or. en

Emenda 74

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn AIF immaniġġjat minn AIFM 
awtorizzat ikun domiċiljat fil-Komunità, 
id-depożitarju għandu jkollu l-uffiċċju 
reġistrat tiegħu fl-Istat Membru fejn ikun 
domiċiljat l-AIF.

Or. en

Emenda 75

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  3b. Fejn AIF immaniġġjat minn AIFM 
awtorizzat ikun domiċiljat f'pajjiż terz, id-
depożitarju għandu jkollu l-uffiċċju 
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reġistrat tiegħu fil-Komunità, sakemm ma 
jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju u dawk tal-pajjiż 
terz fejn ikun domiċiljat l-AIF ikunu 
ffirmaw ftehimiet ta' kooperazzjoni u ta' 
skambju ta' informazzjoni;
(b) il-pajjiż terz tal-AIF ikun is-suġġett ta’ 
deċiżjoni li ttieħdet skont il-paragrafu 3d 
li tiddikjara li d-depożitarji domiċiljati 
f’dak il-pajjiż huma soġġetti għal 
regolazzjoni u superviżjoni prudenzjali 
effikaċi li jkunu ekwivalenti għad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fil-liġi 
Komunitarja;
(c) il-pajjiż terz ikun is-suġġett ta’ 
deċiżjoni li ttieħdet skont il-paragrafu 3d 
li tiddikjara li l-istandards għall-
prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-
iffinanzjar tat-terroristi jkunu ekwivalenti 
għal dawk stabbiliti fil-liġi Komunitarja;

(d) l-Istat Membru ta' domiċilju jkun 
iffirma ftehim mal-pajjiż terz tal-AIF li 
jkun jikkonforma bis-sħiħ mal-istandards 
stipulati fl-Artikolu 26 tal-Konvenzjoni 
Fiskali dwar il-Mudell tal-OECD u 
jiżgura li jkun hemm skambju effikaċi ta' 
informazzjoni dwar kwistjonijiet fiskali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti mill-Artikolu 38 tal-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 76

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
miżuri implimentattivi li jispeċifikaw il-
kriterji għall-valutazzjoni tal-ekwivalenza 
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tar-regolazzjoni, is-superviżjoni u l-
istandards prudenzjali ta’ pajjiżi terzi 
msemmija fil-paragrafu 3b.
Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti mill-Artikolu 38 tal-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 77

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 3 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. Fuq il-bażi tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 3c, il-Kummissjoni għandha, 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 49(2), tadotta miżuri 
implimentattivi, filwaqt li tiddikjara li r-
regolazzjoni, is-superviżjoni u l-istandards 
prudenzjali ta’ pajjiż terz dwar id-
depożitarji jkunu ekwivalenti għal din id-
Direttiva, u filwaqt li tiddikjara li l-
istandards għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-
flus u l-iffinanzjar tat-terroristi jkunu 
ekwivalenti għal dawk stipulati fil-liġi 
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti mill-Artikolu 38 tal-proposta tal-Kummissjoni.
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Emenda 78

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-depożitarji jistgħu jiddelegaw il-
kompiti tagħhom lil depożitarji oħra.

4. Id-depożitarji jistgħu jiddelegaw il-
kompiti tagħhom, minbarra l-funzjonijiet 
ta' monitoraġġ u superviżjoni, fuq is-
sottodepożitarji tagħhom. Depożitarju 
m'għandux jiddelega l-funzjonijiet tiegħu 
b'mod li jsir entità li sservi ta' kaxxa tal-
ittri.

Or. en

Emenda 79

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-depożitarju għandu jkun responsabbli 
lejn l-AIFM u l-investituri tal-AIF għal 
kwalunkwe telfiet li jġarrbu kawża tan-
nuqqas tiegħu li jwettaq l-obbligi tiegħu 
skont din id-Direttiva.

5. Id-depożitarju għandu jkun responsabbli 
lejn l-AIFM u l-investituri tal-AIF għal kull 
telf li jġarrbu kawża tan-nuqqas mhux 
ġustifikabbli tiegħu li jwettaq l-obbligi 
tiegħu skont din id-Direttiva jew minħabba 
li ma jwettaqhomx b'mod korrett.

Or. en

Emenda 80

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-responsabilità tad-depożitarju lejn 
l-AIFM u l-investituri m'għandhiex tkun 
affettwata mill-fatt li jkun għażel li 
jiddelega parti mill-kompiti tiegħu lil parti 
terza awtorizzata, bħal sottodepożitarju, 
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sottokustodju jew intermedjarju 
prinċipali.
Fil-każ ta' telf tal-istrumenti finanzjarji li 
d-depożitarju jżomm fis-sikur, bħala 
obbligu primarju, bla ħsara għal-liġi 
nazzjonali, id-depożitarju għandu 
jirritorna l-assi lill-AIF bla dewmien.

Or. en

Emenda 81

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Fejn depożitarju ma jitħalliex jeżerċita 
legalment il-funzjonijiet tiegħu ta' 
kustodju skont il-liġi tal-pajjiż fejn l-
AIFM jinvesti f'isem l-AIF, ir-
responsabilità tiegħu lejn l-AIFM u l-
investituri tista' tgħaddi fuq il-parti terza 
awtorizzata li tkun ġiet fdata biex twettaq 
il-kompiti ta' kustodja. Din il-bidla 
għandha sseħħ permezz ta' kuntratt bejn 
l-AIFM, id-depożitarju, il-parti terza u l-
investitur.

Fil-każ ta' telf tal-istrumenti finanzjarji, 
fejn jeżisti kuntratt depożitarju li 
jippermetti t-trasferiment u l-użu mill-
ġdid tal-assi, id-dewmien għar-
restituzzjoni għandu jkun konformi mat-
termini tal-kuntratt.

Or. en
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Emenda 82

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. Fejn pajjiż terz huwa s-suġġett tad-
deċiżjonijiet li jittieħdu skont il-paragrafu 
3d, il-kuntratt imsemmi fil-paragrafu 5b 
ma jkunx meħtieġ. 

Or. en

Emenda 83

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-AIFM li jkollhom l-intenzjoni li 
jiddelegaw lil partijiet terzi l-kompitu li 
jeżegwixxu f’isimhom waħda jew aktar 
mill-funzjonijiet tagħhom għandhom 
jitolbu awtorizzazzjoni minn qabel mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta' domiċilju għal kull delegazzjoni.

1. L-AIFM li jkollhom l-intenzjoni li 
jiddelegaw lil partijiet terzi l-kompitu li 
jeżegwixxu f’isimhom waħda jew aktar 
mill-funzjonijiet tagħhom għandhom 
jinfurmaw minn qabel lill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
għal kull delegazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu, fi żmien xahar, 
jirrifjutaw din id-delegazzjoni.

Or. en

Emenda 84

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn id-delegazzjoni jkollha x’taqsam 
mal-immaniġġjar tal-portafolji jew l-
immaniġġjar tar-riskji, il-parti terza 
għandha tkun awtorizzata wkoll bħala 
AIFM sabiex jimmaniġġja AIF tal-istess 

(b) fejn id-delegazzjoni jkollha x’taqsam 
mal-immaniġġjar tal-portafolji jew l-
immaniġġjar tar-riskji jew l-immaniġġjar 
tal-likwidità, il-parti terza għandha tkun 
awtorizzata wkoll bħala AIFM sabiex 
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tip; timmaniġġja AIF tal-istess tip;

Or. en

Emenda 85

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-AIFM għandu jinforma lill-
investituri liema funzjonijiet ikunu ġew 
iddelegati u lil min;

Or. en

Emenda 86

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AIFM għandu jkun jista' jagħti f'kull 
ħin aktar istruzzjonijiet lill-impriża li lilha 
jkunu ġew iddelegati xi funzjonijiet u 
għandu jkun jista' jirtira l-mandat b'effett 
immedjat meta rtirar bħal dan isir fl-aħjar 
interess tal-investituri; 

Or. en

Emenda 87

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-edba każ ma għandha r-
responsabbiltà tal-AIFM tiġi affettwata 

2. Fl-ebda każ ma għandha r-
responsabbiltà tal-AIFM tiġi affettwata 
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mill-fatt li l-AIFM ikun iddelega l-
funzjonijiet tiegħu lil parti terza, lanqas ma 
għandu l-AIFM jiddelega funzjonijietu, sal-
punt li, essenzjalment, ma jkunx jista’ 
jibqa' jitqies bħala l-maniġer tal-AIF.

mill-fatt li l-AIFM ikun iddelega l-
funzjonijiet tiegħu lil parti terza, lanqas ma 
għandu l-AIFM jiddelega l-funzjonijiet 
tiegħu, sal-punt li, essenzjalment, ma jkunx 
jista’ jibqa' jitqies bħala l-maniġer tal-AIF 
u sal-punt li jsir entità li sservi ta' kaxxa 
tal-ittri.

Or. en

Emenda 88

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jispeċifikaw aktar dan li 
ġej:

imħassar

(a) il-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni 
tad-delegazzjoni;
(b) il-kundizzjonijiet li skonthom il-
maniġer ma jkunx jista’ jibqa' jitqies 
bħala l-maniġer tal-AIF kif stabbilit fil-
paragrafu 2.
Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en
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Emenda 89

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-ammonti ta' rimunerazzjoni, 
maqsumin f'rimunerazzjoni fissa u 
varjabbli, imħallsin mill-AIFM u, fejn 
ikun rilevanti, mill-AIF.

Or. en

Emenda 90

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikoku 20 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) informazzjoni dwar id-domiċilju ta' 
fondi sottostanti, jekk AIF bħal dan ikun 
fond ta' fondi;

Or. en

Emenda 91

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) informazzjoni dwar id-domiċilju ta' 
kwalunkwe fond prinċipali;

Or. en



PE430.709v01-00 56/86 PR\796533MT.doc

MT

Emenda 92

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-AIFM għandu jirrapporta regolarment 
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju tiegħu dwar is-swieq 
u l-istrumenti prinċipali li fihom jinnegozja 
f’isem l-AIF li jimmaniġġja.

1. L-AIFM għandu jirrapporta regolarment 
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju tiegħu dwar is-swieq 
u l-istrumenti prinċipali li fihom jinnegozja 
f’isem kull AIF li jimmaniġġja.

Dan għandu jipprovdi informazzjoni 
aggregata dwar l-istrumenti prinċipali li 
jinnegozja fihom, is-swieq li huwa membru 
tagħhom jew li jinnegozja attivament 
fihom, u l-esponimenti prinċipali u l-
konċentrazzjonijiet l-aktar importanti ta’ 
kull AIF li jimmaniġġja.

Dan għandu jipprovdi informazzjoni dwar 
l-istrumenti prinċipali li jinnegozja fihom, 
is-swieq li huwa membru tagħhom jew li 
jinnegozja attivament fihom, u l-
esponimenti prinċipali u l-
konċentrazzjonijiet l-aktar importanti ta’ 
kull AIF li jimmaniġġja.

Or. en

Emenda 93

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 21 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn AIF jiġi kkummerċjalizzat fi Stat 
Membru ieħor, l-awtorità kompetenti tal-
AIFM tal-Istat Membru ta' domiċilju 
għandha tgħaddi l-informazzjoni 
meħtieġa mill-paragrafu 3(a) lill-
awtoritajiet kompetenti tal-AIF tal-Istat 
Membru ospitanti.

Or. en
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Emenda 94

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 21 – paragrafu 3 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jgħaddu lill-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
(ESRB) u lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli 
u s-Swieq (ESMA) kull informazzjoni 
rilevanti meħtieġa għas-superviżjoni tar-
riskju sistemiku. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri implimentattivi li jkomplu 
jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha 
tingħata skont dan il-paragrafu.

Or. en

Emenda 95

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 21 – paragrafu 3 c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. F'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jitolbu informazzjoni addizzjonali 
mill-AIFM li l-awtoritajiet kompetenti 
jqisu li jkun jista' joħloq riskju sistemiku.

Or. en

Emenda 96

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 21 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jispeċifikaw aktar l-

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jispeċifikaw aktar l-
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obbligi tar-rapportar imsemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3 u l-frekwenza tagħhom.

obbligi tar-rapportar imsemmija fil-
paragrafi 1, 2, 3 u 3a u l-frekwenza 
tagħhom.

Or. en

Emenda 97

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 25 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri  għandhom jiżguraw 
li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri jgħaddu lill-Bord Ewropew dwar 
ir-Riskju Sistemiku (ESRB) u lill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
(ESMA) l-informazzjoni provduta skont l-
Artikolu 24.

Or. en

Emenda 98

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 25 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
AIFM jiffissa limiti ta' ingranaġġ għal 
kull AIF li jimmaniġġja, filwaqt li jqis, 
inter alia:
(a) it-tip ta’ AIF;
(b) l-istrateġija tiegħu;
(c) is-sorsi tal-ingranaġġ tiegħu;
(d) kull interkonnessjoni oħra jew 
relazzjoni rilevanti ma' istituzzjonijiet 
oħrajn tas-servizzi finanzjarji li jistgħu 
joħolqu riskju sistemiku;
(e) il-ħtieġa li l-esponiment jiġi limitat 
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għal kontroparti waħda;
(f) kemm ikun kollateralizzat l-ingranaġġ;
(g) id-daqs tal-iżbilanċ bejn l-attiv u l-
passiv;
(h) id-daqs, in-natura u l-firxa tal-attività 
tal-AIFM fis-swieq ikkonċernati.

Or. en

Emenda 99

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 25 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Kull awtorità kompetenti għandha 
tgħaddi regolarment lill-ESMA l-
informazzjoni pprovduta lilha skont l-
Artikolu 24(1). Fuq il-bażi ta' din l-
informazzjoni l-ESMA tkun tista' 
tiddetermina jekk l-ingranaġġ użat minn 
AIFM joħloqx riskju sostanzjali għall-
istabilità u l-integrità tas-sistema 
finanzjarja.

Or. en

Emenda 100

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tiġi ggarantita l-istabbiltà u l-
integrità tas-sistema finanzjarja, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jiffissaw limiti għal-livell 
ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu jużaw. 
Dawn il-limiti għanhom iqisu, fost l-
oħrajn, it-tip ta' AIF, l-istrateġija 
tagħhom u s-sorsi tal-ingranaġġ tagħhom.

3. Sabiex tiġi ggarantita l-istabbiltà u l-
integrità tas-sistema finanzjarja, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jintitolaw lill-
Kummissjoni, fil-każ li l-ESMA tkun 
għamlet determinazzjoni skont l-Artikolu 
25(2c) u wara li tqis il-parir tal-ESRB, 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali u meta dan ikun 
meħtieġ sabiex tiżgura l-istabilità u l-
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integrità tas-sistema finanzjarja, tiffissa 
limiti għal-livell ta' ingranaġġ li l-AIFM 
jistgħu jużaw. 

Or. en

Emenda 101

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F'ċirkostanzi eċċezzjonali u meta dan 
ikun meħtieġ sabiex tiġi ggarantita l-
istabbiltà u l-integrità tas-sistema 
finanzjarja, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju jistgħu 
jimponu limiti addizzjonali għal-livell ta' 
ingranaġġ li l-AIFM jistgħu jużaw. 
Miżuri li jittieħdu mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri ta' domiċilju
għandhom ikunu ta' natura temporanja, u 
għandhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet adottati mill-Kummissjoni 
skont il-paragrafu 3.

4. Miżuri li jittieħdu mill-Kummissjoni 
skont il-paragrafu 3 għandhom ikunu ta' 
natura temporanja, u għandhom 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet 
adottati mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premessi 15 u 16 jagħtu raġunijiet biżżejjed biex jidħlu regoli dwar l-ingranaġġ (ir-riskju 
sistemiku, eċċ).

Emenda 102

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) AIFM li qed jimmaniġġjaw AIF wieħed 
jew aktar li jew individwalment jew bħala 
aggregazzjoni jiksbu 30% jew iżjed tad-
drittijiet tal-vot ta’ emittenti jew ta’ 
kumpanija mhux kwotata domiċiljati fil-

(a) AIFM li qed jimmaniġġjaw AIF wieħed 
jew aktar li jew individwalment jew bħala 
aggregazzjoni jiksbu influwenza ta' 
kontroll ta’ emittenti jew ta’ kumpanija 
mhux kwotata domiċiljati fil-Komunità, kif 
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Komunità, kif xieraq; xieraq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

30% qiegħda tinbidel għal "influwenza ta' kontroll" għall-konsistenza mad-definizzjoni tal-
liġi tal-kumpaniji tal-UE.

Emenda 103

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) AIFM li jkun ikkonkluda ftehim ma’ 
AIFM ieħor jew aktar li jippermetti l-AIF 
immaniġġjati minn dawn l-AIFM jiksbu 
30% jew iżjed tad-drittijiet tal-vot tal-
emittenti jew tal-kumpanija mhux kwotata, 
kif xieraq.

(b) AIFM li jkun ikkonkluda ftehim ma’ 
AIFM ieħor jew aktar li jippermetti l-AIF 
immaniġġjati minn dawn l-AIFM jiksbu 
influwenza ta' kontroll tal-emittenti jew 
tal-kumpanija mhux kwotata, kif xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

30% qiegħda tinbidel għal "influwenza ta' kontroll" għall-konsistenza mad-definizzjoni tal-
liġi tal-kumpaniji tal-UE.

Emenda 104

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta AIFM ikun f’pożizzjoni li jeżerċita 
30% jew iżjed tad-drittijiet tal-vot ta’ 
kumpanija mhux kwotata, it-tali AIFM 
għandu jinnotifika lill-kumpanija mhux 
kwotata u lill-azzjonisti l-oħra bl-
informazzjoni prevista fil-paragrafu 2.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta AIFM ikun f’pożizzjoni li jeżerċita 
influwenza ta' kontroll f'kumpanija mhux 
kwotata, it-tali AIFM għandu jinnotifika 
lill-kumpanija mhux kwotata u lill-
azzjonisti l-oħra bl-informazzjoni prevista 
fil-paragrafu 2.
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Din in-notifika għandha ssir kemm jista’ 
jkun malajr, iżda mhux aktar tard minn 
erbat ijiem ta’ negozju li l-ewwel wieħed 
minnhom ikun il-jum li fih l-AIFM jilħaq 
il-pożizzjoni fejn ikun kapaċi jeżerċita 
30% tad-drittijiet tal-vot.

Din in-notifika għandha ssir kemm jista’ 
jkun malajr, iżda mhux aktar tard minn 
erbat ijiem ta’ negozju li l-ewwel wieħed 
minnhom ikun il-jum li fih l-AIFM jilħaq 
il-pożizzjoni fejn ikun kapaċi jeżerċita 
influwenza ta' kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

30% qiegħda tinbidel għal "influwenza ta' kontroll" għall-konsistenza mad-definizzjoni tal-
liġi tal-kumpaniji tal-UE.

Emenda 105

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet li taħthom jintlaħaq
il-limitu minimu ta’ 30%, inkluża l-
informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti 
differenti involuti;

(b) il-kundizzjonijiet li taħthom tintlaħaq l-
influwenza ta' kontroll, inkluża l-
informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti 
differenti involuti, kull persuna fiżika jew 
entità legali intitolati li jeżerċitaw id-
drittijiet tal-vot f'isimhom u, jekk ikun 
applikabbli, il-katina ta' impriżi li permezz 
tagħhom jinżammu d-drittijiet tal-vot 
b'mod effettiv;

Or. en

Ġustifikazzjoni

30% qiegħda tinbidel għal "influwenza ta' kontroll" għall-konsistenza mad-definizzjoni tal-
liġi tal-kumpaniji tal-UE.

Emenda 106

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-data li fiha jintlaħaq jew jinqabeż il- (c) id-data li fiha tkun intlaħqet jew 
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limitu. inqabżet l-influwenza ta' kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu qiegħda tinbidel għal "influwenza ta' kontroll" għall-konsistenza mad-definizzjoni tal-
liġi tal-kumpaniji tal-UE.

Emenda 107

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-Artikolu 27, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li fejn AIFM jikseb
30% jew iżjed tad-drittijiet tal-vot ta’ 
emittenti jew kumpanija mhux kwotata, 
dak l-AIFM għandu jagħmel l-
informazzjoni stabbilita fit-tieni u t-tielet 
subparagrafi disponibbli għall-emittenti, il-
kumpanija mhux kwotata, u l-azzjonisti 
rispettivi tagħhom u r-rappreżentanti tal-
impjegati jew, fejn ma jkunx hemm tali 
rappreżentanti, l-impjegati nnfushom.

1. Minbarra l-Artikolu 27, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li fejn AIFM jikseb l-
influwenza ta' kontroll ta’ emittenti jew 
kumpanija mhux kwotata, dak l-AIFM 
għandu jagħmel l-informazzjoni stabbilita 
fit-tieni u t-tielet subparagrafi disponibbli 
għall-emittenti, il-kumpanija mhux 
kwotata, u l-azzjonisti rispettivi tagħhom u 
r-rappreżentanti tal-impjegati jew, fejn ma 
jkunx hemm tali rappreżentanti, l-impjegati 
nfushom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

30% qiegħda tinbidel għal "influwenza ta' kontroll" għall-konsistenza mad-definizzjoni tal-
liġi tal-kumpaniji tal-UE.

Emenda 108

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 6(3) tad-Direttiva 2004/25/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar offerti ta’ xiri 

imħassar



PE430.709v01-00 64/86 PR\796533MT.doc

MT

[(akkwiżizzjoni)];

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu evidenti li l-emittenti jridu jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Dan ma jkunx meħtieġ 
għall-kumpaniji mhux kwotati.

Emenda 109

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-identità tal-AIFM li jew 
individwalment jew inkella bi ftehim ma’ 
AIFM ieħor jkun laħaq il-limitu ta’ 30%;

(d) l-identità tal-AIFM li jew 
individwalment jew inkella bi ftehim ma’ 
AIFM ieħor ikun laħaq l-influwenza ta' 
kontroll;

Or. en

Ġustifikazzjoni

30% qiegħda tinbidel għal "influwenza ta' kontroll" għall-konsistenza mad-definizzjoni tal-
liġi tal-kumpaniji tal-UE.

Emenda 110

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jistipulaw:

imħassar

(a) il-kontenut dettaljat tal-informazzjoni 
stipulata fil-paragrafu 1;
(b) il-mod kif għandha tiġi kkomunikata 
l-informazzjoni.
Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
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proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi r-rekwiżiti huma ibsin biżżejjed fl-ewwel livell, m'hemmx il-ħtieġa ta' miżuri 
implimentattivi.

Emenda 111

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tal-iżviluppi operattivi u
finanzjarji, preżentazzjoni tad-dħul u l-
qliegħ tas-segment tan-negozju, 
dikjarazzjoni dwar il-progress tal-
attivitajiet u l-affarijiet finanzjarji tal-
kumpanija, valutazzjoni tal-progress 
mistenni dwar l-attivitajiet u l-affarijiet 
finanzjarji, rapport dwar l-avvenimenti 
sinifikanti fis-sena finanzjarja;

(a) fir-rigward tal-iżviluppi finanzjarji, l-
istruttura kapitali, inkluża preżentazzjoni 
tad-dħul u l-qligħ tas-segment tan-negozju, 
dikjarazzjoni dwar il-progress tal-affarijiet 
finanzjarji tal-kumpanija, valutazzjoni tal-
progress mistenni dwar l-affarijiet 
finanzjarji, rapport dwar l-avvenimenti 
sinifikanti fis-sena finanzjarja; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ristrutturar tal-Artikolu 29(2), biex jinqasam f'rekwiżiti marbuta mal-finanzi (kapital), 
imbagħad rekwiżiti marbuta mal-organizzazzjoni (fosthom il-prodott), segwiti minn kriterji 
rilevanti oħrajn (bħall-informazzjoni dwar l-impjegati, eċċ).

Emenda 112

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) in-natura tal-operat tal-kumpanija u 
l-attivitajiet prinċipali tagħha, bil-
kategoriji ewlenin ta' prodotti mibjugħa 
u/jew is-servizzi mwettqa, kif ukoll 
indikazzjoni ta' prodotti ġodda sinifikanti 
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u/jew servizzi li jkunu ġew introdotti u, 
skont kemm l-iżvilupp ta' prodotti jew 
servizzi ġodda jkun ġie żvelat 
pubblikament, l-istatus tal-iżvilupp;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ristrutturar tal-Artikolu 29(2), biex jinqasam f'rekwiżiti marbuta mal-finanzi (kapital), 
imbagħad rekwiżiti marbuta mal-organizzazzjoni (fosthom il-prodott), segwiti minn kriterji 
rilevanti oħrajn (bħall-informazzjoni dwar l-impjegati, eċċ).

Emenda 113

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra dan, ir-rapport annwali tal-AIF 
għandu, għal kull emittent li fih ikun 
akkwista influwenza ta’ kontroll, ikun fih 
l-informazzjoni prevista fil-punt (f) tal-
Artikolu 46a(1) tar-raba' Direttiva tal-
Kunsill 78/660/KEE tal-25 ta' Lulju tal-
1978 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-
Trattat dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti 
tipi ta' kumpaniji u deskrizzjoni ġenerali 
tal-istruttura tal-kapital imsemmija fil-
punti (a) u (d) tal-Artikolu 10(1) tad-
Direttiva 2004/25/KE.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Piż żejjed fuq il-fond għall-investiment f'kumpaniji li diġà ma jikkonformawx ma' dawn id-
Direttivi. 
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Emenda 114

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jispeċifikaw aktar il-
kontenut dettaljat tal-informazjoni li trid 
tiġi pprovduta skont il-paragrafi 1 u 2.

imħassar

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi r-rekwiżiti huma ibsin biżżejjed fl-ewwel livell, m'hemmx il-ħtieġa ta' miżuri 
implimentattivi.

Emenda 115

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn, wara akkwiżizzjoni ta’ 30% jew iżjed 
tad-drittijiet tal-vot ta’ emittent, l-ishma ta’ 
dak l-emittent ma jibqgħux jitħallew jiġu 
nnegozjati f’suq regolat, dan għandu xorta 
waħda jkompli jikkonforma mal-obbligi 
tiegħu skont id-Direttiva 2004/109/KE għal 
sentejn mid-data tal-irtirar mis-suq regolat.

Fejn, wara akkwiżizzjoni ta’ influwenza 
ta' kontroll ta’ emittent, l-ishma ta’ dak l-
emittent ma jibqgħux jitħallew jiġu 
nnegozjati f’suq regolat, dan għandu xorta 
waħda jkompli jikkonforma mal-obbligi 
tiegħu skont id-Direttiva 2004/109/KE għal 
sena mid-data tal-irtirar mis-suq regolat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kumpanija li titneħħa mill-Borża jeħtiġilha żżomm ir-rekwiżiti għal skopijiet ta' trasparenza 
għal mill-inqas sena oħra (f'konformità wkoll mar-rappurtar, li jkopri s-sena ta' wara li l-
kumpanija tkun bidlet l-istatus tagħhha).
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Emenda 116

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 31 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. AIFM awtorizzat jista’ 
jikkummerċjalizza ishma jew unitajiet ta’ 
AIF ma’ investituri professjonali fl-Istat 
Membru ta' domiċilju malli jiġu ssodisfati 
l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

1. AIFM awtorizzat jista’ 
jikkummerċjalizza ishma jew unitajiet ta’ 
AIF domiċiljat fil-Komunità ma’ 
investituri professjonali fl-Istat Membru ta' 
domiċilju malli jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop hu li l-kummerċjalizzazzjoni tiġi limitata biss għal dawk il-prodotti li jkollhom l-
awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni tal-UE.

Emenda 117

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-identifikazzjoni tad-depożitarju tal-
AIF;

Or. en

Emenda 118

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 31 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Suġġett għal-liġi nazzjonali, l-Istat 
Membru ta' domiċilju tal-AIFM jista' 
jippermetti lill-AIFM li jikkummerċjalizza 
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fit-territorju tiegħu AIF li jkun domiċiljat 
barra l-Komunità. Din il-possibilità 
teħtieġ lil l-AIFM ikun domiċiljat fil-
Komunità jew li jkun hemm ftehim ta' 
kooperazzjoni u skambju effikaċi tal-
informazzjoni rilevanti kollha għall-
monitoraġġ ta' riskji sistemiċi bejn:
(a) l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru fejn l-AIF ikun qiegħed jiġi 
kkummerċjalizzat u l-awtoritajiet 
kompetenti tal-pajjiż terz;
(b) l-AIFM u s-superviżur tiegħu;
(c) is-superviżur tal-AIFM u l-ESMA.

Or. en

Emenda 119

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri m'għandhomx 
jippermettu l-kummerċjalizzazzjoni tal-
AIF għal investituri mhux professjonali 
fit-territorju tagħhom, meta dan l-AIF 
jinvesti aktar minn 30% f'AIF oħrajn li 
ma jkunux jibbenefikaw mill-passaport 
Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tikkonċerna l-kummerċjalizzazzjoni tal-AIF li jkunu fondi ta' fondi.
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Emenda 120

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 33 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn AIFM awtorizzat ikollu l-intenzjoni 
li jikkummerċjalizza ma’ investituri 
professjonali l-unitajiet jew l-ishma ta’ AIF 
li jimmaniġġja fi Stat Membru ieħor, dan
għandu jissottometti d-dokumenti li ġejjin 
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju tiegħu: 

1. Fejn AIFM awtorizzat ikollu l-intenzjoni 
li jikkummerċjalizza ma’ investituri 
professjonali ta' Stat Membru ieħor l-
unitajiet jew l-ishma ta’ AIF li 
jimmaniġġja u li jkun domiċiljat fil-
Komunità, l-AIFM għandu jissottometti d-
dokumenti li ġejjin lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
tiegħu: 

Or. en

Emenda 121

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-identifikazzjoni tad-depożitarju tal-
AIF;

Or. en

Emenda 122

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 33 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ittra ta’ notifika u l-attestazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 jiġu pprovduti f’lingwa li 
hi komuni fid-dimensjoni tal-finanzi 
internazzjonali.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ittra ta’ notifika msemmija fil-paragrafu 1 
u l-attestazzjoni msemmija fil-paragrafu 2
jiġu pprovduti f’lingwa li hi komuni fid-
dimensjoni tal-finanzi internazzjonali.
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Or. en

Emenda 123

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 33 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-AIFM jistgħu jikkummerċjalizzaw 
biss ishma jew unitajiet ta' AIF domiċiljat 
f'pajjiż terz ma' investituri professjonali fi 
Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru 
ta' domiċilju tal-AIFM mid-data 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 54(1).

imħassar

Or. en

Emenda 124

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 34 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju għandhom, mhux 
aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data 
tal-irċevuta tad-dokumentazzjoni 
kompleta, jittrażmettu d-dokumentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 u, fejn rileventi,
3, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru fejn ser jiġu pprovduti s-servizzi 
ta’ mmaniġġjar u attestazzjoni li 
awtorizzaw lill-AIFM konċernat. Dawn 
għandhom jinnotifikaw immedjatament 
lill-AIFM dwar it-trażmissjoni.

4. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju għandhom, fi żmien 
xahar minn meta jirċievu d-
dokumentazzjoni kompleta, jittrażmettu d-
dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 
u, fejn ikun rilevanti, 3, lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru fejn ser jiġu 
pprovduti s-servizzi ta’ mmaniġġjar u 
attestazzjoni li awtorizzaw lill-AIFM 
konċernat. Dawn għandhom jinnotifikaw 
immedjatament lill-AIFM dwar it-
trażmissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Artikolu 18(2) tad-Direttiva UCITS.
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Emenda 125

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 34 - paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju tal-AIFM 
għandhom ikunu responsabbli biex 
jissorveljaw kemm huma adegwati l-
arranġamenti u l-organizzazzjoni tal-
AIFM, sabiex dan ikun f'pożizzjoni li 
jikkonforma mal-obbligi u r-regoli li 
għandhom x'jaqsmu mat-twaqqif u l-
funzjonament tal-AIF kollha li 
jimmaniġġja.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru fejn se jkunu provduti s-servizzi 
ta' maniġment għandhom ikunu 
responsabbli biex jaraw li l-AIFM 
jikkonforma mar-regoli ta' dan l-Istat 
Membru li għandhom x'jaqsmu mat-
twaqqif u l-funzjonament tal-AIF, 
fosthom l-arranġamenti għall-
kummerċjalizzazzjoni.

Bħala rimedju għal xi ksur ta' regoli li 
jaqa' taħt ir-responsabilità tagħhom, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
fejn se jkunu provduti s-servizzi ta' 
maniġment, għandhom joqogħdu fuq il-
kooperazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM. 
Jekk ikun hemm il-ħtieġa, bħala l-aħħar 
rimedju u wara li jkunu infurmaw lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta' domiċilju tal-AIFM, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru fejn se jkunu 
provduti s-servizzi ta' maniġment jistgħu 
jieħdu azzjoni direttament kontra l-AIFM.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Artikoli 19 u 21 tad-Direttiva UCITS.
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Emenda 126

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 35 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 a
Kundizzjonijiet għall-investiment f'AIF li 
jkun domiċiljat f'pajjiżi terzi
Investituri professjonali domiċiljati fi Stat 
Membru jistgħu jinvestu f'AIF domiċiljat 
f'pajjiż terz, sakemm jew l-AIF ikun 
immaniġġjat minn AIFM li jkollu l-
uffiċċju reġistrat tiegħu fi Stat Membru u 
jkun awtorizzat f'konformità mal-Artikolu 
4, jew il-pajjiż terz fejn l-AIF ikollu l-
uffiċċju reġistrat tiegħu ikun iffirma 
ftehim ta' kooperazzjoni biex l-
informazzjoni tinqasam skont l-istandards 
internazzjonali rilevanti.

Or. en

Emenda 127

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz ta’ derogazzjoni mill-
Artikolu 17 (4), fir-rigward ta’ AIF 
domiċiljati f’pajjiż terz l-Istati Membri 
għandhom jippermermettu lid-depożitarju 
ta’ dak l-AIF appuntat skont l-Artikolu 17 
jiddelega l-eżekuzzjoni ta’ waħda jew aktar 
mill-funzjonijiet tiegħu lil sottodepożitarju 
domiċiljat fl-istess pajjiż terz sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz tkun 
ekwivalenti għad-dispożizzjonijiet ta’ dik 
id-Direttiva u tkun infurzata effikaċement.

1. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 17(4), 
fir-rigward ta’ AIF domiċiljat f’pajjiż terz 
l-Istati Membri għandhom jippermettu lid-
depożitarju ta’ dak l-AIF appuntat skont l-
Artikolu 17 jiddelega l-eżekuzzjoni ta’ 
waħda jew aktar mill-funzjonijiet tiegħu, 
minbarra l-funzjonijiet ta' monitoraġġ u 
superviżjoni, lil sottodepożitarju domiċiljat 
fl-istess pajjiż terz sakemm il-leġiżlazzjoni 
ta’ dak il-pajjiż terz tkun ekwivalenti għad-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva u tkun 
infurzata b'mod effikaċi.
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Or. en

Emenda 128

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-responsabbiltà tad-depożitarju lejn l-
investituri ma għandhiex tiġi affettwata 
mill-fatt li dan ikun iddelega lil depożitarju
ta’ pajjiż terz l-eżekuzzjoni ta’ dmirijietu 
kollha jew parti minnhom.

2. Ir-responsabbiltà tad-depożitarju lejn l-
investituri ma għandhiex tiġi affettwata 
mill-fatt li dan ikun iddelega lil 
sottodepożitarju ta’ pajjiż terz l-
eżekuzzjoni ta’ dmirijietu kollha jew parti 
minnhom, sakemm jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 17(5b) 
u (5c).

Or. en

Emenda 129

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 imħassar
Awtorizzazzjoni ta’ AIFM stabbiliti 
f’pajjiżi terzi
1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw, 
skont din id-Direttiva, lil AIFM stabbilit 
f’pajjiż terz li jikkummerċjalizza unitajiet 
jew ishma ta’ AIF ma’ investuri 
professjonali fil-Komunità skont il-
kundizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
sakemm:
(a) il-pajjiż terz ikun is-suġġett ta’ 
deċiżjoni li ttieħdet skont il-paragrafu 3(a) 
li tiddikjara li l-leġiżlazzjoni tiegħu f’dak 
li għandu x’jaqsam mar-regolazzjoni 
prudenzjali u s-superviżjoni kontinwa 
tkun ekwivalenti għad-dispożizzjoni ta’ 
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din id-Direttiva u tkun infurzata 
effikaċement;
(b) il-pajjiż terz ikun is-suġġett ta’ 
deċiżjoni li ttieħdet skont il-paragrafu 3(b) 
li tiddikjara li jagħti lill-AIFM tal-
Komunità aċċess effettiv għas-suq li huwa 
komparabbli ma’ dak mogħti mill-
Komunità lil AIFM minn pajjiż terz;
(c) l-AIFM jipprovdi lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membri li fih japplika 
għall-awtorizzazzjoni l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikoli 5 u 31;
(d) ikun jeżisti ftehim ta’ kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-
Istat Membru u s-superviżur tal-AIFM li 
jiżgura skambju effiċjenti tal-
informazzjoni kollha li tkun rilevanti 
għall-monitoraġġ tal-implikazzjonijiet 
potenzjali tal-attivitajiet tal-AIFM għall-
istabbiltà tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti sistematikament u l-
funzjonament regolat tas-swieq li fihom l-
AIFM ikun attiv.
(e) il-pajjiż terz ikun iffirma ftehim mal-
Istat Membru li quddiemu tkun tressqet l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni li jkun 
jikkonforma bis-sħiħ mal-istandards 
stipulati fl-Artikolu 26 Konvenzjoni dwar 
il-Mudell tat-Taxxa tal-OECD u jiżgura li 
jkun hemm skambju effikaċi ta' 
informazzjoni dwar l-affarijiet fiskali.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jimmiraw li 
jistabbilixxu:
(a) kriterji ġenerali ta’ ekwivalenza għall-
ekwivalenza u l-infurzar effikaċi tal-
leġiżlazzjoni ta’ pajjiż terz dwar ir-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa, ibbażati fuq ir-
rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitoli III, IV u V.
(b) kriterji ġenerali għall-valutazzjoni ta’ 
jekk pajjiżi terzi jagħtux lill-AIFM tal-
Komunità aċċess effettiv għas-suq 
komparabbli għal dak mogħti mill-
Komunità lill-AIFM minn dawk il-pajjiżi 
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terzi.
Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).
3. Fuq il-bażi tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha, 
skont il-proċedura regolatorja msemmija 
fl-Artikolu 49(2), tadotta miżuri 
implimentattivi li jiddikjaraw: 
(a) li l-leġiżlazzjoni dwar ir-regolazzjoni 
prudenzjali u s-superviżjoni kontinwa tal-
AIFM f’pajjiż terz tkun ekwivalenti għal 
din id-Direttiva u infurzata effikaċement;
(b) li pajjiż terz jagħti lill-AIFM tal-
Komunità aċċess effettiv għas-suq li jkun 
mill-anqas komparabbli ma’ dak mogħti 
mill-Komunità lil AIFM minn dak il-
pajjiż terz. 

Or. en

Emenda 130

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 40 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu awtoritajiet pubbliċi jew korpi 
maħtura minn awtoritajiet pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Artikolu 97(2) tad-Direttiva UCITS.
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Emenda 131

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 40 – subparagrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu l-
metodi xierqa sabiex jimmonitorjaw li l-
AIFMs jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Ispirazzjoni mill-Artikolu 16(2) tal-MIFID.

Emenda 132

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 41 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom ta’ mill-anqas is-setgħat ta’ 
investigazzjoni li ġejjin:

2. L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom għall-anqas is-setgħat li ġejjin:

Or. en

Emenda 133

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jeħtieġu r-rekords tat-traffiku tat-
telefown u tad-dejta.

(d) jeħtieġu reġistrazzjonijiet telefoniċi 
eżistenti kif ukoll tat-traffiku tal-
informazzjoni eżistenti;

Or. en
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Emenda 134

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punti d a sa d h (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jimponu projbizzjoni temporanja fuq 
attività professjonali;
(db) jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw 
li l-AIFM u d-depożitarji jkomplu 
jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni rilevanti;
(dc) jirreferu kwistjonijiet ta' 
prosekuzzjoni kriminali lill-
ġurisdizzjonijiet kompetenti;
(dd) jitolbu l-waqfien ta’ kull prattika li 
tmur kontra d-dispożizzjonijiet adottati fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva;
(de) jitolbu l-iffriżar jew is-sekwestru tal-
assi;
(df) jesiġu li l-AIFM, id-depożitarji jew l-
awdituri jipprovdu informazzjoni;
(dg) jitolbu s-sospensjoni tal-ħruġ, tax-
xiri mill-ġdid jew tal-fidwa ta’ unitajiet fl-
interess tat-titolari tal-unitajiet jew tal-
pubbliku;
(dh) jirtiraw l-awtorizzazzjoni mogħtija lil 
AIFM jew lil depożitarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Artikolu 98 tad-Direttiva UCITS u mal-Artikolu 50 tal-MIFID.
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Emenda 135

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 42 imħassar
Setgħat superviżorji
1. L-Istati Membri taċ-ċittadinanza 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jieħdu l-miżuri li 
ġejjin:
(a) jimponu projbizzjoni temporanja fuq 
attività professjonali;
(b) jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li 
l-AIFM ikompli jikkonforma mal-
leġiżlazzjoni rilevanti;
(c) jirreferu kwistjonijiet għal 
prosekuzzjoni kriminali liġ-
ġurisdizzjonijiet kompetenti. 
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-
setgħat neċessarji biex jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw il-
funzjonament xieraq tas-swieq f'dawk il-
każijiet fejn l-attività ta' AIF wieħed jew 
aktar fis-suq għal strument finanzjarju 
tkun tista' tippreġudika l-funzjonament 
xieraq ta' dak is-suq.

Or. en

Emenda 136

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti responsabbli 
għall-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-
AIFM skont din id-Direttiva għandhom 
jikkomunikaw l-informazzjoni lill-

1. L-awtoritajiet kompetenti responsabbli 
għall-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-
AIFM skont din id-Direttiva għandhom 
jikkomunikaw l-informazzjoni lill-
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awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri 
oħra fejn din hija rilevanti għall-
monitoraġġ u r-reazzjoni għall-
implikazzjonijiet potenzjali tal-attivitajiet 
ta’ AIFM individwali jew ta’ AIFM 
kollettivament għall-istabbiltà ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
sistemikament u l-funzjonament regolat 
tas-swieq li huma attivi fihom l-AIFM. 
Għandu jiġi infurmat ukoll il-Kumitat tar-
Regolaturi tat-Titoli Ewropej (CESR), 
imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2009/77/KE tat-23 ta’ Jannar 20091 u din 
l-informazzjoni għandha tintgħat lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra.

awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri 
oħra fejn din hija rilevanti għall-
monitoraġġ u r-reazzjoni għall-
implikazzjonijiet potenzjali tal-attivitajiet 
ta’ AIFM individwali jew ta’ AIFM 
kollettivament għall-istabbiltà ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
sistemikament u l-funzjonament regolat 
tas-swieq li huma attivi fihom l-AIFM. 
Għandhom jiġu infurmati wkoll l-ESRB u 
l-ESMA u din l-informazzjoni għandha 
tintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri l-oħra.

1 ĠU L 25, 29.01.2009, p. 18.

Or. en

Emenda 137

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 53 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 53a
Sabiex il-Kummissjoni tiżgura li r-
rekwiżiti li jikkonċernaw id-depożitarji 
stipulati f'din id-Direttiva jiġu applikati 
għad-depożitarji b'rispett tad-Direttiva 
2009/65/KE, l-Artikoli 22 sa 26 u l-
Artikoli 32 sa 36 tad-Direttiva 2009/65/KE 
għandhom jiġu emendati kif ġej: (...)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li jkun hemm koerenza fis-setturi kollha.
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Emenda 138

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS
Funzjonijiet inklużi fl-attività tal-
maniġment kollettiv tal-portafoll:
– Maniġment ta' investiment.
– Amministrazzjoni:
(a) servizzi ta' kontabbiltà legali u ta' 
maniġment ta' fondi;
(b) mistoqsijiet tal-klijenti;
(c) valutazzjoni u pprezzar (inklużi l-
formoli tat-taxxa);
(d) monitoraġġ regolatorju ta' 
konformità;
(e) żamma tar-reġistru tat-titolari ta' 
unitajiet;
(f) distribuzzjoni tal-introjtu;
(g) ħruġ u fidwa ta' unitajiet;
(h) riżoluzzjonijiet ta' kuntratti (inkluża l-
kunsinna taċ-ċertifikat);
(i) iż-żamma ta' rekords.
– Il-kummerċjalizzazzjoni.

Or. en
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

Introduzzjoni

Il-maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, li jirrappreżentaw madwar USD 1,000 biljun1

ta' assi (meta jitqabblu mal-USD 2,000 biljun f'nofs l-2008) għandhom sehem importanti fil-
finanzjament tal-ekonomija Ewropea. Din l-attività tiġbor fiha parteċipanti u prodotti tassew 
differenti: fondi protetti (hedge funds), fondi ta' kapital privati, fondi immobiljari, fondi ta' 
materja prima, eċċ. Madankollu, id-direttiva proposta għandha tqis il-karatteristiċi speċifiċi 
għal dawk li huma r-riskji sistemiċi involuti, b'mod partikolari rigward il-fondi ta' kapital 
privati.

Għalkemm dawn il-fondi mhumiex direttament responsabbli għall-kriżi finanzjarja, il-ġestjoni 
tagħhom m'għandhiex tiġi eżentata mir-regolament li għalih huma suġġetti l-parteċipanti 
kollha involuti fis-servizzi finanzjarji.

Il-kriżi finanzjarja turi li l-funzjonament ħażin tas-sistema finanzjarja globali huwa dovut 
parzjalment minħabba li l-operaturi ewlenin fis-sistema ġew esposti żżejjed għar-riskju kif 
ukoll minħabba n-nuqqasijiet fis-sistemi ta' ġestjoni ta' dawn ir-riskji. 

Kien f'dan il-kuntest li fit-30 ta' April 2009 l-Kummissjoni ppubblikat proposta għal Direttiva 
dwar il-Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi (AIFM) li tfittex li tipprovdi qafas 
għall-Fondi ta' Investiment Alternattivi (AIF) kollha barra dawk irregolati mid-Direttiva 
UCITS. 

Din il-proposta ġiet wara ħidma kbira tal-Parlament dwar il-ġestjoni tal-assi:  ir-rapport ta' 
inizjattiva propja dwar il-fondi ta' investiment (2001), il-ġestjoni tal-assi (2006), il-ġestjoni 
tal-assi II (2007), il-fondi protetti u l-fondi ta' kapital privati (2008) u t-trasparenza tal-
investituri istituzzjonali (2008).

Il-proposta biex regolamenti Ewropej jieħdu post ir-regolamenti nazzjonali dwar l-AIF u l-
AIFM tfittex li tikseb aktar stabilità fis-sistema finanzjarja, li żżid il-protezzjoni tal-
investituri, u li toħloq suq intern Ewropew fil-fondi ta' investiment alternattivi.

L-implimentazzjoni ta' dawn l-objettivi, li aħna nappoġġaw, jeħtiġilha ssib bilanċ bejn, fuq 
naħa waħda, il-karatteristiċi speċifiċi, il-vitalità u l-kreattività ta' din l-industrija u, fuq in-naħa 
l-oħra, il-ħtieġa ta' regolamenti effikaċi u superviżjoni xierqa.

1. Il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva u l-awtorizzazzjoni tal-maniġers

Ir-rapporteur japprova l-proposta li tistabbilixxi li l-maniġers kollha tal-fondi alternattivi barra 
dawk eżentati b'mod speċifiku li huma diġà stabbiliti u qegħdin jaħdmu fil-Komunità, u li 
jimmaniġġjaw fondi alternattivi, irrispettivament minn fejn huma domiċiljati, għandhom 
ikunu awtorizzati u suġġetti għas-superviżjoni. Hu essenzjali li jidħlu rekwiżiti għal dawk li 
huma riżorsi tekniċi, finanzjarji u umani, l-organizzazzjoni u r-regoli tal-imġiba biex jiġi 

                                               
1 BĊE - Studju dwar l-istabilità finanzjarja - Ġunju 2009
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provdut qafas għall-maniġers u għall-parteċipanti l-oħra kkonċernati, bħad-depożitarju u l-
istimatur. 

Ir-rapporteur qiegħed jipproponi wkoll li l-eżenzjonijiet mill-applikazzjoni tad-direttiva jkunu 
limitati bil-ħsieb li jinżammu l-istess kundizzjonijiet bejn il-parteċipanti differenti involuti fil-
ġestjoni tal-fondi alternattivi u biex ma jingħatax lok għal tidwir mar-rekwiżiti tad-direttiva, 
b'mod partikolari permezz ta' prodotti strutturati (wrappers). 

Għalhekk, dan ir-rapport qiegħed jissuġġerixxi li jitneħħew il-limiti li jippermettu l-eżenzjoni 
mill-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva sabiex tidħol ir-regola tal-proporzjonalità. Hu 
importanti li jkun żgurat li r-regoli introdotti jkunu applikati kullimkien l-istess sabiex ikun 
hemm aktar trasparenza rigward il-ġestjoni tal-fondi nfushom.

Biex jiksbu l-awtorizzazzjoni, l-AIFM għandhom iżommu livell minimu ta' kapital fis-sura ta' 
assi likwidi jew assi għal żmien qasir. Ir-rapporteur qiegħed jipproponi li dawn l-ammonti 
jkunu jaqblu ma' dawk li jinsabu fid-Direttiva UCITS. 

2. Il-kummerċjalizzazzjoni tal-fondi u r-relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi 

Darba jkunu ġew awtorizzati, l-AIFM ikunu jistgħu jimmaniġġjaw u jikkummerċjalizzaw il-
fondi tagħhom domiċiljati fl-Ewropa lil investituri professjonali fit-territorju kollu tal-
Komunità. Dan il-passaport Ewropew jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni ta' fondi domiċiljati 
fil-Komunità u mmaniġġjati minn maniġer awtorizzat fl-Istat Membru ta' domiċilju, suġġett 
għal proċedura ta' notifika sempliċi fl-Istati Membri l-oħra. Il-fondi domċiljati fl-Ewropa 
b'hekk jibbenefikaw minn tikketta Ewropea, distinta mit-tikketta tal-UCITS.

Dan ma jfissirx li r-rapporteur jixtieq jagħlaq il-bieb għall-fondi ta' pajjiżi terzi, billi kull Stat 
Membru jibqa' liberu li jawtorizza, permezz ta' sistemi ta' investiment privati nazzjonali, il-
moviment liberu fit-territorju tiegħu ta' fondi alternattivi domiċiljati barra l-UE.

Barra minn hekk, id-definizzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni għandha wkoll tiġi modifikata 
sabiex l-investituri professjonali jkollhom il-libertà jagħżlu l-fondi li jkunu jixtiequ jinvestu 
fihom, fosthom il-fondi mhux Komunitarji. Din il-possibilità qiegħda tiġi offerta sakemm l-
AIFM tkun stabbilita fit-territorju Ewropew jew sakemm ikun hemm ftehim ta' kooperazzjoni 
u ta' skambju ta' informazzjoni, b'mod partikolari dwar ir-riskji sistemiċi. Dan il-ftehim 
għandu jintlaħaq bejn l-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż terz u l-Istat Membru li fih ikun 
ikkummerċjalizzat l-AIF, kif ukoll bejn l-AIFM u s-superviżur tiegħu u bejn dan tal-aħħar u l-
ESMA.

Fl-aħħar, bil-għan li jiġu protetti, l-investituri mhux professjonali m'għandhomx ikunu jistgħu 
jinvestu fl-istrutturi master-feeder fejn il-master ikun AIF li jinsab f'pajjiż terz, u lanqas 
f'fondi li aktar minn 30% minnhom ikunu investiti f'fondi ta' pajjiżi terzi. 

3. Id-depożitarju

Id-Direttiva tal-AIFM tipproponi arranġamenti applikabbli għad-depożitarji tal-AIF. 

Għal skopijiet ta' koerenza settorjali, ir-rekwiżiti ta' din id-direttiva għandhom ikunu jaqblu 
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mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva UCITS. 

Ir-rapporteur qiegħed jipproponi li jiddaħħlu dispożizzjonijiet marbuta mad-definizzjoni ta' 
depożitarju, mal-lokalizzazzjoni, mar-rwol u mal-funzjonijiet tiegħu, mal-kundizzjonijiet 
għad-delegazzjoni ta' wħud mill-funzjonijiet tiegħu kif ukoll mar-responsabilità tiegħu. 

Huwa jqis ukoll li d-depożitarju għandu jkun fl-istess pajjiż tal-fond jekk il-fond ikun 
domiċiljat fl-Unjoni Ewropea. Mhuwiex qiegħed jipprovdi passaport depożitarju. 

Fejn il-fond ikun domiċiljat f'pajjiż terz, id-depożitarju għandu jkun lokalizzat fl-Unjoni 
Ewropea, sakemm ma jkunx hemm ftehim ta' kooperazzjoni u ta' skambju ta' informazzjoni 
bejn is-superviżuri li jiggarantixxi li r-regolamenti jkunu ekwivalenti u li s-superviżjoni tista' 
ssir f'konformità mar-rekwiżiti Komunitarji. 

Id-depożitarju huwa responsabbli fir-rigward tal-investitur u tal-maniġer. Fejn id-depożitarju 
bil-liġi ma jitħalliex jeżerċita l-funzjonijiet kollha tiegħu minħabba l-liġi tal-pajjiż fejn il-fond 
jinvesti, għandu jiġi konkluż kuntratt bejn il-kumpaniji ta' ġestjoni, l-investitur, id-depożitarju 
u s-sottodepożitarju bil-ħsieb li r-responsabilità tiġi trasferita parzjalment lis-sottodepożitarju.

4. L-istimatur

Il-proposta għal direttiva tistipula r-regoli applikabbli għall-istimaturi tal-AIF u fiha 
dispożizzjonijiet dwar il-valutazzjoni tal-fondi u d-determinazzjoni tal-valur tal-attiv u tal-
ishma tal-fondi. 

L-indipendenza organika tal-istimatur m'għandhiex tkun rekwiżit, iżda possibilità li titħalla 
għad-diskrezzjoni tal-partijiet. 

Min-naħa l-oħra, l-arranġamenti organizzattivi għandhom jiggarantixxu l-indipendenza ta' din 
il-funzjoni fejn il-valutazzjoni ssir internament fl-AIFM ("il-Ħajt Ċiniż").

Fl-aħħar, mhijiex prevista li tidħol valutazzjoni sistematika rigward l-attivitajiet tal-fondi ta' 
kapital privati.

5. L-użu tal-ingranaġġ

Ir-rapporteur qiegħed jipproponi li l-AIFM jagħtu definizzjoni ex ante dwar il-limiti tal-
ingranaġġ li jkunu se jużaw għall kull AIF li jimmaniġġjaw. Hemm għadd ta' prinċipji bażiċi 
li jridu jiġu stipulati sabiex jiġu stabbiliti dawn il-limiti. L-AIFM għandhom iżommu lis-
superviżuri nazzjonali infurmati bil-limiti li jkunu adottaw.

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, l-ESMA (l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) ikollha s-setgħa 
li tistabbilixxi limiti rigward l-ingranaġġ massimu li jkunu aktar ibsin minn dawk imħabbra 
mill-maniġer.

6. Il-bejgħ skopert

Il-bejgħ skopert huwa teknika utli għal-likwidità u għad-dinamiżmu tas-swieq finanzjarji.
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Għalhekk mhuwiex il-każ li jiġi pprojbit.

Madankollu, billi jista' jikkontribwixxi għaż-żieda fir-riskji sistemiċi, għandu jkun suġġett 
għal xi regoli sempliċi li jiggarantixxu l-istabilità finanzjarja u l-integrità tas-swieq finanzjarji.

7. L-obbligi ta’ informazzjoni

Il-komunikazzjoni ta' informazzjoni lis-superviżur u lill-investitur hija element ewlieni biex 
jinkisbu l-oġġettivi tad-direttiva. Hu importanti li wieħed jiddistingwi, madankollu, bejn l-
informazzjoni destinata għas-superviżur u dik għall-investitur. M'hemmx raġunijiet għaliex 
m'għandux ikun hemm trasparenza totali rigward is-superviżur.

Rigward il-fondi ta' kapital privati, il-kumpanija tal-akkwist (target company) m'għandhiex 
tagħti aktar informazzjoni minn dak li hu meħtieġ bil-liġi għal kumpaniji simili.

8. L-influwenza ta' kontroll f'kumpaniji minn fondi ta' kapital privati

Ir-regoli speċifiċi li jirregolaw l-akkwist tal-influwenza ta' kontroll ta' entità minn fond ta' 
kapital privat għandhom jiġu applikati fuq il-bażi tal-grad attwali ta' influwenza ta' kontroll 
tal-kumpanija skont il-kriterji standard tal-liġi tal-kumpaniji, u mhux fuq il-bażi sempliċi tal-
volum ta' ishma miżmuma. 

9. Is-superviżjoni

Ir-rapporteur qies l-istruttura Ewropea l-ġdida tas-superviżjoni, li t-testi marbuta magħha 
bħalissa qegħdin jiġu eżaminati bil-għan li jiggarantixxu aktar stabilità finanzjarja u jillimitaw 
r-riskji sistemiċi. 

L-ESRB (il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku) u l-ESMA għandhom rwol importanti 
f'dan ir-rigward.

10. Is-setgħat tal-Istati Membri

L-awtoritajiet kompetenti tal-"Istat Membru ta' domiċilju" li fih l-AIFM ikun ġie awtorizzat u 
tal-"Istat Membru ospitanti" li fuq it-territorju tiegħu l-AIFM ikun qiegħed jipprovdi s-
servizzi ta' maniġment u ta' kummerċjalizzazzjoni, għandu jkollhom setgħat ta' superviżjoni.

11. Ir-rimunerazzjoni tal-uffiċjali eżekuttivi

Id-Dikjarazzjoni ta' Pittsburgh tal-G20 tal-25 ta' Settembru 2009 ġabet magħha ftehim 
internazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni tal-uffiċjali eżekuttivi tal-banek u ta' istituzzjonijiet 
finanzjarji oħrajn.

Ir-rapporteur qiegħed jipproponi li dawn il-prinċipji jiġu applikati għall-AIFM.

12. Il-proċedura Lamfalussy

Id-Direttiva dwar l-AIFM hija suġġetta għall-proċedura Lamfalussy: din tistabbilixxi prinċipji 
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ta' gwida (miżuri tal-ewwel livell) u tipprovdi miżuri implimentattivi (miżuri tat-tieni livell) li 
jistgħu jiġu introdotti mill-Kummissjoni skont il-proċedura tal-komitoloġija.

Ir-rapporteur ipprova jsib bilanċ aħjar bejn il-miżuri f'dawn il-livelli differenti.

13. L-interazzjoni u l-koerenza ma' testi oħrajn

Hemm temi differenti li jinsabu fil-proposta għad-Direttiva dwar l-AIFM u li huma trattati 
wkoll f'testi oħrajn, bħall-MIFID, l-UCITS, is-CRD, eċċ. Dawn għandhom jiġu kkunsidrati 
f'ġieħ il-koerenza. Sabiex jiġu limitati kemm jista' jkun id-differenzi fl-interpretazzjoni tad-
dispożizzjonijiet li jittrattaw suġġetti komuni, ir-rapporteur qiegħed jissuġġerixxi li jintuża, 
fejn ikun xieraq, it-test utilizzat fid-direttivi relatati.


