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*** Proċedura ta’ approvazzjoni
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***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Bejgħ bin-
Nieqes u ċerti aspetti tas-Swaps ta' Inadempjenza tal-Kreditu
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2010)0482),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0264/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 37 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 (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

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

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

ma jkollhom effett ta' ħsara fuq il-
funzjonament tas-swieq finanzjarji tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Minbarra li tiffoka fuq ir-
regolamentazzjoni tan-naħa tax-xiri tas-
swieq tas-swaps ta' inadempjenza ta' 
kreditu, il-Kummissjoni, sal-1 ta' Jannar 
2012, għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-attivitajiet 
tan-negozjanti fuq in-naħa tal-bejgħ tas-
swieq tas-swaps ta' inadempjenza ta' 
kreditu biex tiżgura s-solvenza tagħhom 
f'każ ta' avveniment ta' kreditu kif ukoll 
tressaq proposti xierqa. 

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Is-swieq tal-prodotti bażiċi u, b'mod 
partikolari, is-swieq agrikoli mhumiex 
inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Peress li xi riskji 
identifikati f'dan ir-Regolament jistgħu 
jseħħu wkoll f'dawk is-swieq, il-
Kummissjoni, sal-1 ta' Jannar 2012, 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riskji li 
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jeżistu f'dawk is-swieq, filwaqt li tqis il-
karatteristiċi speċifiċi tagħhom, u tressaq 
proposti xierqa. 

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Biex tkun tista' ssir is-sorveljanza 
kontinwa tal-pożizzjonijiet, l-obbligi tat-
trasparenza għandhom jinkludu n-
notifika ta' pożizzjonijiet twal ingranati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjonijiet twal ingranati jippreżentaw riskji simili għal dawk tal-pożizzjonijiet bin-
nieqes.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-divulgazzjoni lir-regolaturi ta’ 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti li 
għandhom x'jaqsmu ma' dejn sovran 
jipprovdi informazzjoni importanti li jgħin 
lir-regolaturi fil-monitoraġġ dwar jekk 
dawn il-pożizzjonijiet ikunux fil-fatt qed 
joħolqu risjki sistemiċi jew ikunux qed 
jintużaw għal għanijiet abbużivi. Għalhekk 
għandha tiġi prevista notifika lir-regolaturi 
dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti b'rabta ma' dejn sovran fl-
Unjoni. Tali rekwiżit għandu jinkludi biss 
divulgazzjoni privata lir-regolaturi 

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

divulgazzjoni privata lir-regolaturi 
minħabba li l-pubblikazzjoni ta’ 
informazzjoni lis-suq għal dawn l-
istrumenti jista’ jkollha effett detrimentali 
fuq swieq ta' dejn sovran jew korporattivi 
fejn il-likwidità tkun diġà indebolita. 
Kwalunkwe rekwiżit għandu jinkludi 
notifika ta' skoperturi sinifikanti għal 
emittenti sovrani u korporattivi miksuba 
permezz ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejn korporattiv u s-CDS relatati għandhom ikunu koperti bl-istess sistema ta' notifika 
bħad-dejn sovran.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Il-kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes 
jew pożizzjoni twila għandu jqis 
kwalunkwe forma ta’ interess ekonomiku li 
persuna fiżika jew ġuridika jkollha fir-
rigward tal-kapital azzjonarju maħruġ ta' 
kumpanija jew id-dejn sovran maħruġ tal-
Istat Membru jew l-Unjoni. B’mod 
partikolari għandu jqis dan l-imgħax 
miksub direttament jew indirettament 
permezz tal-użu ta’ derivati bħal 
opzjonijiet, futuri, kuntratti għal differenzi 
u spread bets li jkollhom x’jaqsmu ma' 
ishma jew dejn sovran, u indiċi, basktijiet 
u fondi nnegozjati fil-borża. Fil-każ ta’ 
pożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ 
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inadempjenza tal-kreditu li jkollu x’jaqsam
ma’ emittenti tad-dejn sovran. 

dejn sovran u korporattiv, għandu jqis 
ukoll is-swaps ta' inadempjenza tal-kreditu 
li jkollu x’jaqsam ma’ emittenti tad-dejn 
sovran. 

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba tħassib ovvju rigward kundizzjonijiet ugwali fl-Unjoni kollha, l-immarkar għandu 
japplika għall-ordnijiet bin-nieqes kollha kull fejn jistgħu jiġu nnegozjati.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex jiġi permess il-monitoraġġ 
kontinwu ta' pożizzjonijiet l-obbligi ta' 
trasparenza għandhom jinkludu wkoll 
notifika jew divulgazzjoni fejn bidla 
f'pożizzjoni bin-nieqes netta tirriżulta 
f'żieda jew tnaqqis 'l fuq jew taħt ċerti 

(14) Sabiex jiġi permess il-monitoraġġ 
kontinwu ta' pożizzjonijiet l-obbligi ta' 
trasparenza għandhom jinkludu wkoll 
notifika jew divulgazzjoni fejn bidla 
f'pożizzjoni bin-nieqes netta jew pożizzjoni 
twila ingranata netta tirriżulta f'żieda jew 
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limiti. tnaqqis 'l fuq jew taħt ċerti limiti.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji 
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes 
skopert. Ir-restrizzjonijiet dettaljati 
għandhom iqisu l-arranġamenti differenti 
użati bħalissa għal bejgħ bin-nieqes 
kopert. Huwa xieraq ukoll li jiġu inklużi 

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran jista' jżid ir-riskju potenzjali 
ta’ nuqqas ta’ saldu, volatilità u abbuż tas-
suq. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji huwa 
xieraq li l-bejgħ bin-nieqes ikun ibbażat 
fuq titoli msellfa minn qabel jew titoli li s-
self ikun iggarantit bihom. Huwa xieraq 
ukoll li jiġu inklużi rekwiżiti b'rabta mal-
proċeduri ta' xiri sfurzat u multi għal 
falliment ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet 



PR\840448MT.doc 13/86 PE454.372v01-00

MT

rekwiżiti għaċ-ċentri tan-negozjar b'rabta 
mal-proċeduri ta' xiri sfurzat u multi għal 
falliment ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet 
f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ standards 
bażiċi b'rabta mad-dixxiplina fis-saldu. 

f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ standards 
bażiċi b'rabta mad-dixxiplina fis-saldu. 

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Is-swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu sovrani għandhom ikunu bbażati 
fuq il-prinċipju tal-interess assigurabbli. 
Pożizzjonijiet skoperti fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu sovrani 
għandhom għalhekk ikunu pprojbiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CDS sovrani għandhom jintużaw biss għal skopijiet ta' ħħeġġjar.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq 
għandhom rwol kruċjali f’li jipprovdu 
likwidità lis-swieq fl-Unjoni u l-ġeneraturi 
tas-suq jeħtieġ li jieħdu pożizzjonijiet bin-
nieqes sabiex iwettqu dak ir-rwol. L-
impożizzjoni ta’ rekwiżiti fuq tali 
attivitajiet jista’ jimpedixxi severament l-
abilità tagħhom li jipprovdu likwidità u 

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

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

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fil-każ ta’ waqgħa sinifikanti fil-prezz 
ta’ strument finanzjarju f'ċentru tan-

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex konsistenti li tiġi limitata l-possibilità li jsir bejgħ bin-nieqes biss f'ċentru għan-
negozjar wieħed partikolari, peress li l-problema hija dovuta għal strument finanzjarju 
partikolari u mhux għal ċentru għan-negozjar partikolari.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Filwaqt li l-awtoritajiet kompetenti 
spiss ser ikunu fl-aħjar pożizzjoni biex 
jimmonitorjaw u jirreaġixxu rapidament 
għal avveniment jew żvilupp avvers, l-
AETS għandu jkollha wkoll is-setgħa li hi 
stess tieħu miżuri fejn il-bejgħ bin-nieqes u 
attivitajiet oħra relatati jheddu l-
funzjonament ordinat u l-integrità tas-
swieq finanzjarji jew tal-istabilità tas-
sistema finanzjarja sħiħa jew parti minnha 
fl-Unjoni, fejn ikun hemm 
implikazzjonijiet transfruntieri u fejn 
jonqsu li jittieħdu miżuri suffiċjenti mill-
awtoritajiet kompetenti biex jindirizzaw it-
theddida. L-AETS għandha tikkonsulta
lill-Bord Ewropew tar-Riskju Sistemiku 
kull fejn possibbli, u awtoritajiet oħra 
rilevanti meta l-miżura jkun jista’ jkollha 
effetti lil hinn mis-swieq finanzjarji, bħal 
pereżempju fil-każ tad-derivati tal-
komoditajiet li jintużaw biex jiġu ħħeġġjati 
pożizzjonijiet fiżiċi. 

(25) Filwaqt li l-awtoritajiet kompetenti 
spiss ser ikunu fl-aħjar pożizzjoni biex 
jimmonitorjaw u jirreaġixxu rapidament 
għal avveniment jew żvilupp avvers, l-ASE 
(AETS) għandu jkollha wkoll is-setgħa li 
hi stess tieħu miżuri fejn il-bejgħ bin-
nieqes u attivitajiet oħra relatati jheddu l-
funzjonament ordinat u l-integrità tas-
swieq finanzjarji jew tal-istabilità tas-
sistema finanzjarja sħiħa jew parti minnha 
fl-Unjoni, fejn ikun hemm 
implikazzjonijiet transfruntieri u fejn 
jonqsu li jittieħdu miżuri suffiċjenti mill-
awtoritajiet kompetenti biex jindirizzaw it-
theddida. L-ASE (AETS) għandha 
tinforma lill-Bord Ewropew tar-Riskju 
Sistemiku stabbilit bir-Regolament (UE) 
Nru .../2010 [BERS] (BERS) kull fejn 
possibbli, u awtoritajiet oħra rilevanti meta 
l-miżura jkun jista’ jkollha effetti lil hinn 
mis-swieq finanzjarji, bħal pereżempju fil-
każ tad-derivati tal-komoditajiet li jintużaw 
biex jiġu ħħeġġjati pożizzjonijiet fiżiċi. 
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Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Dan ir-Regolament jħares id-drittijiet 
fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti partikolarment fit-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropew u l-
Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, partikolarment id-dritt 
tal-protezzjoni tad-dejta personali 
rikonoxxut fl-Artikolu 16 tat-Trattat u l-
Artikolu 8 tal-Karta. Partikolarment, it-
trasparenza rigward il-pożizzjonijiet bin-
nieqes netti sinifikanti, inkluż id-
divulgazzjoni pubblika fejn prevista f’dan 
ir-Reoglament, hija neċessarja għar-

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

prevista f’dan ir-Reoglament, hija 
neċessarja għar-raġunijiet ta’ istabilità tas-
suq finanzjarju u l-protezzjoni għall-
investituri. Tali trasparenza ser tippermetti 
lir-regolaturi jimmonitorjaw l-użu tal-bejgħ 
bin-nieqes b’rabta mal-istrateġiji abbużivi 
u l-implikazzjonijiet dwar il-funzjonament 
tajjeb tas-swieq. Barra minn hekk, tali 
trasparenza tista’ tgħin biex jiġu evitati 
assimetriji fl-informazzjoni, u jiġi żgurat li 
l-parteċipanti kollha fis-suq jkunu 
informati adegwatement dwar safejn il-
bejgħ bin-nieqes qed jaffettwa l-prezzijiet. 
Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta’ 
informazzjoni minn awtoritajiet kompetenti 
għandu jkunu skont ir-regoli dwar it-
trasferiment ta' dejta personali kif stabilit 
fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 
1995 fuq il-protezzjoni tal-individwi fejn 
jidħol l-ipproċessar ta’ data personali u fuq 
il-moviment liberu ta’ din id-data. 
Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta’ 
informazzjoni mill-ASE (AETS) għandha 
tkun skont ir-regoli dwar it-trasferiment ta' 
dejta personali kif stabilit fir-Regolament 
(KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill fit-18 ta’ Diċembru 2000 fuq 
il-protezzjoni tal-individwi fejn jidħol l-
ipproċessar ta' data personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u dwar 
il-movement liberu ta' dak id-data, li 
għandha tkun applikabbli għal kollox 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

jistabilixxu regoli dwar sanzjonijiet 
applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament u tiżgura li jiġu 
implimentati. Is-sanzjonijiet għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-ASE (AETS) għandha tgħin lill-Istati 
Membri fl-isforzi tagħhom favur l-
armonizzazzjoni fir-rigward tas-
sanzjonijiet. L-ASE (AETS) għandha 
wkoll tkun infurmata bis-sanzjonijiet 
kollha meħuda mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat. B’mod 
partikolari, l-atti delegati għandhom jiġu 
adottati fir-rigward tad-dettalji li 
jikkonċernaw il-kalkolu ta’ pożizzjonijiet 
bin-nieqes, fejn persuna fiżika jew 
ġuridika jkollha pożizzjoni skoperta fi 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu, il-
livelli limitu ta’ notifika jew divulgazzjoni 
u aktar speċifikazzjoni tal-kriterji u fatturi 
għad-determinazzjoni ta’ meta avveniment 
jew żvilupp avvers joħloq theddida serja 
għall-istabilità finanzjarja jew għall-fiduċja 
fis-suq fi Stat Membru tal-Unjoni.

(34) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. B’mod partikolari, l-
atti delegati għandhom jiġu adottati fir-
rigward tad-dettalji li jikkonċernaw il-
kalkolu ta’ pożizzjonijiet netti, fejn 
persuna fiżika jew ġuridika jkollha 
pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu, il-livelli limitu 
ta’ notifika jew divulgazzjoni u aktar 
speċifikazzjoni tal-kriterji u fatturi għad-
determinazzjoni ta’ meta avveniment jew 
żvilupp avvers joħloq theddida serja għall-
istabilità finanzjarja jew għall-fiduċja fis-
suq fi Stat Membru tal-Unjoni. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-
livell tal-esperti. L-ASE (AETS) għandu 
jkollha rwol fl-abbozzar tal-atti delegati 
billi tagħti pariri lill-Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) strumenti ta' dejn maħruġa minn 
kumpanija li għandha l-uffiċċju ewlieni 
tagħha fl-Unjoni u li l-ishma tagħha 
huma ammessi għan-negozjar f'ċentru 
tan-negozjar fl-Unjoni u derivati elenkati 
fil-punti (4) sa (10) tat-Taqsima C tal-
Anness I tad-Direttiva 2004/39/KE li 
jkunu relatati ma' dawn l-istrumenti ta' 
dejn. 

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "negozjant primarju awtorizzat" tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li tkun iffirmat 
ftehim ma’ emittent ta’ dejn sovran li fih 
dik il-persuna fiżika jew ġuridika 
tikkommetti ruħa li tinnegozja bħala 
prinċipal b’konnessjoni ma' operazzjonijiet 
primarji u sekondarji tas-suq li għandhom 
x’jaqsmu ma’ dejn maħruġ minn dak l-
emittent;

(a) "negozjant primarju awtorizzat" tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li tkun iffirmat 
ftehim ma’ emittent ta’ dejn sovran jew 
dejn korporattiv li fih dik il-persuna fiżika 
jew ġuridika tikkommetti ruħa li tinnegozja 
bħala prinċipal b’konnessjoni ma' 
operazzjonijiet primarji u sekondarji tas-
suq li għandhom x’jaqsmu ma’ dejn 
maħruġ minn dak l-emittent;

Or. en
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Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) "dejn korporattiv" tfisser strument 
ta' dejn maħruġ minn kumpanija li 
għandha l-uffiċċju ewlieni tagħha fl-
Unjoni u li l-ishma tagħha huma ammessi 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar fl-
Unjoni;

Or. en

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) "dejn korporattiv maħruġ" tfisser il-
valur totali ta' dejn korporattiv maħruġ 
minn kumpanija li għandha l-uffiċċju 
ewlieni tagħha fl-Unjoni u li l-ishma 
tagħha huma ammessi għan-negozjar
f'ċentru tan-negozjar fl-Unjoni; 

Or. en

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) fir-rigward ta' dejn korporattiv 
maħruġ minn kumpanija jew swap ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma 
obbligu tal-istess kumpanija, liema 
kumpanija għandha l-uffiċċju ewlieni 
tagħha fl-Unjoni u li l-ishma tagħha 
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huma ammessi għan-negozjar f'ċentru 
tan-negozjar fl-Unjoni, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru fejn il-
kumpanija għandha l-uffiċċju ewlieni 
tagħha;

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt o – subpunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) b’rabta ma’ strument finanzjarju ieħor 
għajr strument imemmi fil-punt (i) jew (ii), 
l-awtorità kompetenti għal dak l-istrument 
finanzjarju kif iddefinita fl-Artikolu 2(7) 
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1287/2006 u ddeterminat skont il-
Kapitolu III ta’ dak ir-Regolament;

(iii) b’rabta ma’ strument finanzjarju ieħor 
għajr strument imemmi fil-punt (i), (ii) jew 
(iia), l-awtorità kompetenti għal dak l-
istrument finanzjarju kif iddefinita fl-
Artikolu 2(7) tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1287/2006 u 
ddeterminat skont il-Kapitolu III ta’ dak ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt o – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) b’rabta ma’ strument finanzjarju li 
mhuwiex kopert skont il-punt (i), (ii) jew 
(iii), l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li fih l-istrument finanzjarju kien 
ammess għall-ewwel darba għan-negozjar 
f'ċentru għan-negozjar.

(iv) b’rabta ma’ strument finanzjarju li 
mhuwiex kopert skont il-punt (i), (ii), (iia)
jew (iii), l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li fih l-istrument finanzjarju kien 
ammess għall-ewwel darba għan-negozjar 
f'ċentru għan-negozjar;

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz 
ta’ atti delegati skont l-Artikolu 36 u bla 
ħsara għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 
38, miżuri li jispeċifikaw id-definizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 1, partikolarment 
jispeċifikaw meta persuna fiżika jew 
ġuridika titqies li jkollha s-sjieda ta' 
strument finanzjarji għall-finijiet tad-
definizzjoni ta’ bejgħ bin-nieqes fil-
paragrafu 1(p).

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 36 u bla ħsara għall-
kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, miżuri 
li jispeċifikaw id-definizzjonijiet stipulati 
fil-paragrafu 1, partikolarment jispeċifikaw 
meta persuna fiżika jew ġuridika titqies li 
jkollha s-sjieda ta' strument finanzjarji 
għall-finijiet tad-definizzjoni ta’ bejgħ bin-
nieqes fil-paragrafu 1(p).

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

mill-kumpanija jew strument ta’ dejn 
maħruġ mill-Istat Membru jew l-Unjoni 
jew minn kumpanija li għandha l-uffiċċju 
ewlieni tagħha fl-Unjoni u li l-ishma 
tagħha huma ammessi għan-negozjar 
f'ċentru tan-negozjar fl-Unjoni; 

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) pussess ta’ sehem maħruġ mill-
kumpanija jew strument ta’ dejn maħruġ 
mill-Istat Membru jew l-Unjoni jew minn 
kumpanija li għandha l-uffiċċju ewlieni 
tagħha fl-Unjoni u li l-ishma tagħha 
huma ammessi għan-negozjar f'ċentru 
tan-negozjar fl-Unjoni; 

Or. en
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Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni twila ingranata hija pożizzjoni 
twila li tagħti vantaġġ finanzjarju lil 
persuna fiżika jew ġuridika f'każ ta' żieda 
fil-prezz jew fil-valur tas-sehem jew tal-
istrument ta' dejn li jkun aktar mill-
vantaġġ finanzjarju li jkun ġej miż-żieda 
fil-prezz jew fil-valur tas-sehem jew tal-
istrument ta' dejn meta din il-persuna 
fiżika jew ġuridika jkollha l-pussess tas-
sehem jew tal-istrument ta' dejn. 

Or. en

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, il-
kalkolu ta' pożizzjoni bin-nieqes u ta' 
pożizzjoni twila relatati ma' dejn 
korporattiv għandu jinkludi kwalunkwe 
swap ta' inadempjenza tal-kreditu li tkun 
marbuta ma' obbligu jew avveniment ta' 
kreditu relatat ma' kumpanija li jkollha l-
uffiċċju ewlieni tagħha fl-Unjoni u li l-
ishma tagħha huma ammessi għan-
negozjar f'ċentru tan-negozjar fl-Unjoni

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-
pożizzjoni li jifdal wara t-tnaqqis ta’ 
kwalunkwe pożizzjoni twila li persuna 
fiżika jew ġuridika jkollha b’rabta mal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija 
minn kwalunkwe pożizzjoni bin-nieqes li l-
istess persuna fiżiħa jew ġuridika jkollha 
b'rabta ma' dak il-kapital għandha titqies 
bħala l-pożizzjoni bin-nieqes netta b’rabta 
mal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ dik il-
kumpanija. 

4. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-
pożizzjoni li jifdal wara t-tnaqqis ta’ 
kwalunkwe pożizzjoni twila li persuna 
fiżika jew ġuridika jkollha b’rabta mal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija 
minn kwalunkwe pożizzjoni bin-nieqes li l-
istess persuna fiżiħa jew ġuridika jkollha 
b'rabta ma' dak il-kapital għandha titqies 
bħala l-pożizzjoni bin-nieqes netta b’rabta 
mal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ dik il-
kumpanija. Valur negattiv li jkun ġej minn 
tnaqqis bħal dan għandu jitqies bħala 
pożizzjoni twila netta.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
il-pożizzjoni li jifdal wara t-tnaqqis ta’ 
pożizzjoni twila li persuna fiżika jew 
ġuridika jkollha b’rabta mad-dejn 
korporattiv maħruġ minn kwalunkwe 
pożizzjoni bin-nieqes li l-istess persuna 
fiżika jew ġuridika jkollha b'rabta ma' 
dak l-istess dejn għandha titqies bħala l-
pożizzjoni bin-nieqes netta b’rabta mad-
dejn korporattiv maħruġ. Valur negattiv li 
jkun ġej minn tnaqqis bħal dan għandu 
jitqies bħala pożizzjoni twila netta.

Or. en

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-pożizzjoni bin-nieqes netta u l-
pożizzjoni twila netta ta' persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi għall-finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 
5a għandhom jestendu għal pożizzjonijiet 
f'indiċi, basktijiet u fondi nnegozjati fil-
borża kif ukoll pożizzjonijiet f'derivati 
konnessi kif stipulat fil-punti (4) sa (10) 
tat-Taqsima C tal-Anness I tad-Direttiva 
2004/39/KE, inklużi derivati bħal dawn 
meta jiġu nnegozjati barra minn ċentru 
tan-negozjar.
Fejn jiġu applikati strateġiji differenti ta' 
investiment fir-rigward ta' emittent jew 
strument finanzjarju maħruġ partikolari 
permezz ta' fondi separati f'entitajiet 
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differenti, il-kalkolu ta' pożizzjonijiet bin-
nieqes netti u twal netti għall-finijiet tal-
paragrafi 3, 4, 5, u 5a għandu jsir fil-livell 
ta' kull fond. Fejn l-istess strateġija ta' 
investiment tiġi applikata fir-rigward ta' 
emittent jew strument finanzjarju 
partikolari permezz ta' iktar minn fond 
wieħed, il-pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
jew twal netti f'kull wieħed minn dawk il-
fondi għandhom jiġu aggregati. Fejn il-
pożizzjonijiet bin-nieqes jew twal jittieħdu 
f'iktar minn linja ta' attività waħda 
f'entità, il-pożizzjonijiet bin-nieqes netti u 
twal netti għandhom jiġu kkalkulati għal 
kull attività separata minn attivitajiet 
oħrajn mill-inqas b'ostakoli għall-
informazzjoni. Fejn żewġ portafolli jew 
aktar fl-istess entità jiġu ġestiti fuq bażi 
diskrezzjonali fl-applikazzjoni tal-istess 
strateġija ta' investiment fir-rigward ta' 
emittent jew strument finanzjarju maħruġ 
partikolari, dawk il-pożizzjonijiet 
għandhom jiġu aggregati għall-kalkolu 
tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti u l-
pożizzjonijiet twal netti. Fir-rigward tal-
ġestjoni ta' portafoll ta' klijent fuq bażi 
mhux diskrezzjonali, il-kalkolu tal-
pożizzjoni bin-nieqes netta jew pożizzjoni 
twila netta huwa r-responsabilità legali 
tal-klijent.

Or. en

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) każijiet fejn il-persuna fiżika jew 
ġuridika għandha pożizzjoni twila 
ingranata għall-finijiet tal-paragrafu 2a;

Or. en
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) każijiet fejn persuna fiżika jew ġuridika 
jkollha pożizzjoni bin-nieqes netta għall-
finijiet tal-paragrafi 4 u 5 u l-metodu tal-
kalkolu tal-pożizzjoni;

(b) każijiet fejn persuna fiżika jew ġuridika 
jkollha pożizzjoni bin-nieqes netta għall-
finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 5a u l-metodu 
tal-kalkolu tal-pożizzjoni;

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-metodu tal-kalkolu tal-pożizzjonijiet 
għall-finijiet tal-paragrafi 3, 4 u 5 fejn 
entitajiet differenti fi grupp ikollhom 
pożizzjonijiet twal jew bin-nieqes jew 
għall-attivitajiet ta’ mmaniġġjar ta’ fondi 
relatati ma’ fondi separati.

(c) il-metodu tal-kalkolu tal-pożizzjonijiet 
għall-finijiet tal-paragrafi 3, 4, 5 u 5a fejn 
entitajiet differenti fi grupp ikollhom 
pożizzjonijiet twal jew bin-nieqes jew 
għall-attivitajiet ta’ mmaniġġjar ta’ fondi 
relatati ma’ fondi separati.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

tagħha fl-Unjoni u li l-ishma tagħha 
huma ammessi għan-negozjar f'ċentru 
tan-negozjar fl-Unjoni sal-punt li s-swap 
ta’ inadempjenza tal-kreditu ma jkunx qed 
iservi biex jiħħeġġja kontra r-riskju tal-
inadempjenza ta’ emittent fejn il-persuna 
fiżika jew ġuridika jkollha pożizzjoni twila 
fid-dejn sovran jew korporattiv ta’ dak l-
emittent. Il-parti fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu, li tkun obbligata tagħmel il-
pagament jew tħallas il-kumpens fil-każ ta’ 
inadempjenza jew avveniment ta’ kreditu 
b’rabta mal-entità referenzjarja, ma 
jkollhiex minħabba dak l-obbligu 
pożizzjoni skoperta għall-finijiet ta’ dan il-
paragrafu.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-metodu tal-kalkolu tal-pożizzjonijiet 
għall-finijiet tal-paragrafu 1 fejn entitajiet 
differenti fi grupp ikollhom pożizzjonijiet 
twal jew bin-nieqes jew għall-attivitajiet ta’ 
mmaniġġjar ta’ fondi relatati ma’ fondi 
separati. 

(b) il-metodu tal-kalkolu tal-pożizzjonijiet 
għall-finijiet tal-paragrafu 1 fejn entitajiet 
differenti fi grupp ikollhom pożizzjonijiet 
twal jew bin-nieqes jew għall-attivitajiet ta’ 
mmaniġġjar ta’ fondi relatati ma’ fondi 
separati, filwaqt li titqies il-ħtieġa ta' 
ħarsa komprensiva lejn kull strateġija ta' 
investiment indipendenti bi qbil mal-
Artikolu 3. 

Or. en
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq 
finanzjarji, l-ASE (AETS) tista' toħroġ u 
tibgħat lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni opinjoni dwar 
il-bżonn li jiġu aġġustati l-livelli limitu 
msemmija fil-paragrafu 2.

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

Il-Kummissjoni tista’, fi żmien tliet xhur 
minn meta tasal l-opinjoni tal-ASE 
(AETS) u sal-punt neċessarju fir-rigward 
ta’ żviluppi fis-swieq finanzjarji, permezz 
ta' atti delegati skont l-Artikolu 36 u 
soġġett għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 
u 38, taġġusta l-livelli limitu li hemm 
referenza għalihom fil-paragrafu 2.

L-aġġustament tal-livelli limitu 
m'għandux, fl-ebda każ, inaqqas il-
kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li 
jissorveljaw il-pożizzjonijiet bin-nieqes 
netti.
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Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Notifiki skont dan l-Artikolu 
għandhom isiru b’konformità mal-
Artikolu 9.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Notifika lill-awtoritajiet kompetenti ta’ 

pożizzjonijiet twal ingranati netti 
sinifikanti f’ishma

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni twila ingranata netta fir-
rigward tal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ 
kumpanija li jkollha ishma ammessi 
għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar 
għandha tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti rilevanti hekk kif il-pożizzjoni 
tilħaq jew taqa’ taħt livell limitu ta’ 
notifika rilevanti msemmi fil-paragrafu 2.
2. Livell limitu ta’ notifika rilevanti huwa 
perċentwal li huwa ugwali għal 0.2 % tal-
valur tal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ 
dik il-kumpanija kkonċernata u kull 
0.1 % aktar minn dak.
3. Meta jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq 
finanzjarji, l-ASE (AETS) tista' toħroġ u 
tibgħat lill-Parlament Ewropew, lill-
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Kunsill u lill-Kummissjoni opinjoni dwar 
il-bżonn li jiġu aġġustati l-livelli limitu 
msemmija fil-paragrafu 2.
Il-Kummissjoni tista’, fi żmien tliet xhur 
minn meta tasal l-opinjoni tal-ASE 
(AETS), u sal-punt neċessarju fir-rigward 
ta’ żviluppi fis-swieq finanzjarji, permezz 
ta' atti delegati skont l-Artikolu 36 u 
soġġett għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 
37 u 38, taġġusta l-livelli limitu li hemm 
referenza għalihom fil-paragrafu 2. 
L-aġġustament tal-livelli limitu 
m'għandux, fl-ebda każ, inaqqas il-
kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li 
jissorveljaw il-pożizzjonijiet twal ingranati 
netti. 
4. Notifiki skont dan l-Artikolu għandhom 
isiru b’konformità mal-Artikolu 9. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjonijiet twal ingranati jippreżentaw riskji li huma komuni għall-pożizzjonijiet bin-
nieqes. Għalhekk, in-notifika tkun utli għall-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immarkar għandu jiġi applikat ukoll għal tranżazzjonijiet li jsiru barra mill-borża biex jiġi 
sorveljat il-bejgħ bin-nieqes kollu u biex jinżammu kundizzjonijiet ugwali.

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li 
jeżegwixxu ordnijiet għandhom 
jimmarkaw l-ordnijiet għall-bejgħ kollha 
bħala ordnijiet bin-nieqes jekk il-bejjiegħ 
ikun qed jidħol għal bejgħ bin-nieqes tas-
sehem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità għall-immarkar għandha tkun tal-klijenti u mhux taċ-ċentri tan-negozjar 
jew tad-ditti tal-investiment.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju ta' ċentru tan-
negozjar jew ta' ditta tal-investiment li 
teżegwixxi ordnijiet f'isem klijenti barra 
minn ċentru tan-negozjar għandu jiżgura 
fuq bażi regolari li l-ordnijiet bin-nieqes 
jiġu mmarkati b'mod effikaċi mill-persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li jeżegwixxu l-ordnijiet. 
Fil-każ ta' nuqqas ripetut li jsir l-
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immarkar minn persuna fiżika jew 
ġuridika, l-awtorità kompetenti għandha 
tipprojbixxi lill-persuna fiżika jew 
ġuridika milli tidħol għal aktar bejgħ ta' 
ishma fiċ-ċentru tan-negozjar jew 
permezz tad-ditta tal-investiment għal 
perjodu ta' żmien xieraq u dissważiv. 

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Id-data dwar l-ordnijiet bin-nieqes 
għandha ssir disponibbli għall-awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru ta' domiċilju 
ta' ċentru tan-negozjar jew ta' ditta tal-
investiment li teżegwixxi ordnijiet f'isem 
klijenti f'dawk l-istrumenti barra minn 
ċentru tan-negozjar. Id-data għandha 
tinkludi mill-inqas l-identità tal-persuna 
fiżika jew ġuridika li tagħti bidu għall-
ordni, il-ħin meta l-ordni ddaħħlet fir-
reġistru tal-ordnijiet, il-ħin meta l-ordni 
ġiet eżegwita jew irtirata mir-reġistru tal-
ordnijiet u l-prezz, id-daqs u l-modalitajiet 
ta' eżekuzzjoni tal-ordni. 
L-aċċess għad-data għandu jkun 
disponibbli wkoll għall-awtorità 
kompetenti rilevanti. 

Or. en
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Iċ-ċentru tan-negozjar jew id-ditta tal-
investiment li teżegwixxi ordnijiet f'isem 
klijenti barra minn ċentru tan-negozjar 
għandhom jippubblikaw mill-inqas darba 
kuljum sommarju tal-volum ta' bejgħ bin-
nieqes fuq kull sehem ammess għan-
negozjar, espress f'perċentwal tal-volum 
ta' bejgħ eżegwit miċ-ċentru tan-negozjar 
jew mid-ditta tal-investiment.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. Il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata 
setgħat sabiex tadotta standards tekniċi 
regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tad-
dejta li għandha tiġi pprovduta, inkluż il-
volum ta’ bejgħat bin-nieqes, 
b’konformità mal-paragrafu 1. 
L-istandards tekniċi regolatorji msemmija 
fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament (UE) Nru …/2010 [ir-
Regolament AETS].
L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS) 
għandha tissottometti abbozz tal-
istandards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn [il-
31 ta’ Diċembru 2011].

Or. en
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1f. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi tal-applikazzjoni tal-paragrafu 
1, tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni biex 
tadotta standards tekniċi implimentatorji 
li jidentifikaw il-proċedura li għandha tiġi 
segwita biex jiġu mmarkati l-ordnijiet u li 
jiddefinixxu format komuni ta’ dejta li 
għandha tiġi pprovduta biex tiffaċilita l-
konsolidazzjoni tad-dejta.
L-istandards tekniċi implimentatorji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiġu adottati skont l-Artikoli 15 
sa 14 tar-Regolament (UE) Nru …/2010 
[ir-Regolament AETS].
L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS) 
għandha tissottometti abbozz tal-
istandards tekniċi implimentatorji lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 
[31 ta’ Diċembru 2011]. 

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1g. Ċentru tan-negozjar jew ditta ta’ 
investiment li teżegwixxi ordnijiet f’isem 
klijenti barra ċentru tan-negozjar li ma 
għandhomx proċeduri ta’ mmarkar 
stabbiliti fil-mument ta’ infurzar ta’ dan 
ir-Regolament għandhom japplikaw dan 
l-Artikolu sal-31 ta’ Diċembru 2013.  
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ tranżizzjoni xieraq huwa meħtieġ sabiex jonqsu l-ispejjeż konnessi mal-
implimentazzjoni tar-rekwiżit ta’ mmarkar.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq 
finanzjarji, l-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS) tista' toħroġ u tibgħat 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni opinjoni dwar il-bżonn li 
jiġu aġġustati l-livelli limitu msemmija fil-
paragrafu 2.

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

Il-Kummissjoni tista’, fi żmien tliet xhur 
minn meta tirċievi l-opinjoni tal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS) u sal-punt 
neċessarju fir-rigward ta’ żviluppi fis-
swieq finanzjarji, permezz ta' atti delegati 
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swieq finanzjarji. skont l-Artikolu 36 u soġġett għall-
kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
taġġusta l-livelli limitu li hemm referenza 
għalihom fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 59

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Notifiki skont dan l-Artikolu 
għandhom isiru b’konformità mal-
Artikolu 9.

Or. en

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Divulgazzjoni pubblika ta’ pożizzjonijiet 
twal ingranati netti sinifikattivi f'ishma

1. Persuna fiżika jew ġuridika li għandha 
pożizzjoni twila ingranata netta 
sinifikattiva fir-rigward tal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li l-
ishma tagħha huma ammessi għan-
negozjar f’ċentru tan-negozjar għandha 
tiddivulga lill-pubbliku d-dettalji tal-
pożizzjoni malli l-pożizzjoni tilħaq jew 
taqa’ taħt livell limitu ta’ notifika rilevanti 
msemmi fil-paragrafu 2.
2. Livell limitu ta’ pubblikazzjoni rilevanti 
huwa perċentwal li huwa ugwali għal 
0.5 % tal-valur tal-kapital azzjonarju 
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maħruġ ta’ dik il-kumpanija kkonċernata 
u kull 0.1 % aktar minn dak. 
3. Meta jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq 
finanzjarji, l-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS) tista' toħroġ u tibgħat 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni opinjoni dwar il-bżonn li 
jiġu aġġustati l-livelli limitu msemmija fil-
paragrafu 2.
Il-Kummissjoni tista’, fi żmien tliet xhur 
minn meta tirċievi l-opinjoni tal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS) u sal-punt 
neċessarju fir-rigward ta’ żviluppi fis-
swieq finanzjarji, permezz ta' atti delegati 
skont l-Artikolu 36 u soġġett għall-
kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, tadatta 
l-livelli limitu li hemm referenza 
għalihom fil-paragrafu 2. 
4. Notifiki skont dan l-Artikolu għandhom 
isiru b’konformità mal-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 62

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Notifiki skont dan l-Artikolu 
għandhom isiru b’konformità mal-
Artikolu 9.

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 8a
Notifika lill-awtoritajiet kompetenti ta’ 

pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikattivi 
f’dejn korporattiv u swaps ta' 

inadempjenza tal-kreditu
1. Persuna fiżika jew ġuridika li għandha 
xi waħda mill-pożizzjonijiet segwenti 
għandha tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti rilevanti malli kwalunkwe tali 
pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti għall-Istat 
Membru kkonċernat jew l-Unjoni:
(a) pożizzjoni bin-nieqes netta relatata 
mad-dejn korporattiv maħruġ ta’ 
kumpanija li għandha l-uffiċċju 
prinċipali tagħha fl-Unjoni u li l-ishma 
tagħha huma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni; 
(b) pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma’ 
obbligu ta’ kumpanija li għandha l-
uffiċċju prinċipali tagħha fl-Unjoni u li l-
ishma tagħha huma ammessi għan-
negozjar f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni. 
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2. Il-livelli limitu ta’ notifika rilevanti 
għandhom jikkonsistu f’ammont inizjali u 
mbagħad livelli inkrimentali addizzjonali, 
kif speċifikat fil-miżuri meħuda mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 3.
3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti delegati b’konformità mal-Artikolu 36 
u soġġett għall-kondizzjonijiet tal-
Artikoli 37 u 38, tispeċifika l-livelli limitu 
msemmija fil-paragrafu 2. Ma għandhiex 
tistabbilixxi dawk il-livelli limitu f’livell 
b’tali mod li tkun meħtieġa notifika ta’ 
pożizzjonijiet li jkunu ta’ valur minimu; 
4. Notifiki skont dan l-Artikolu għandhom 
isiru b’konformità mal-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tas-sistema ta’ trasparenza għal kumpanija hija meħtieġa biex jiġi żgurat in-
nuqqas ta’ mġiba abbużiva fuq id-dejn korporattiv.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-applikazzjoni tal-
paragrafu 4, qed jiġu kkonferiti setgħat
lill-Kummissjoni sabiex tadotta standards 
tekniċi implimentatorji li jispeċifikaw il-
mezzi li bihom l-informazzjoni tkun tista’ 
tiġi ddivulgata lill-pubbliku.

6. Għandha tingħata s-setgħa lill-
Kummissjoni sabiex tadotta standards 
tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-mezzi 
li bihom l-informazzjoni tkun tista’ tiġi 
ddivulgata lill-pubbliku b’konformità ma’ 
dan l-Artikolu.

L-istandards tekniċi implimentatorji
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiġu adottati skont l-
Artikolu [7e] tar-Regolament (UE) 

L-istandards tekniċi regolatorji msemmija 
fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament (UE) Nru …/2010 [ir-
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Nru …/…. [ir-Regolament AETS]. Regolament AETS].
L-AETS għandha tissottometti abbozzi 
għal dawk l-istandards tekniċi 
implimentatorji lill-Kummissjoni sa mhux 
aktar tard mill-[31 ta’ Diċembru 2011].

L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS)
għandha tissottometti abbozz għall-
istandards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-
[31 ta’ Diċembru 2011].

Or. en

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti ta’ notifika u divulgazzjoni 
skont l-Artikoli 5, 7 u 8 japplikaw għall-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi kemm jekk 
residenti jew ikunu stabiliti fl-Unjoni kif 
ukoll jekk le. 

Ir-rekwiżiti ta’ notifika u divulgazzjoni 
skont l-Artikoli 5, 5a, 7, 7a, 8 u 8a
japplikaw għall-persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
kemm jekk residenti jew ikunu stabiliti fl-
Unjoni kif ukoll jekk le. 

Or. en

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm inċidenti jew żviluppi 
avversi li jikkostitwixxu theddida serja 
għall-istabilità finanzjarja jew għall-
fiduċja fis-swieq fl-Istat Membru jew fi 
Stat Membru ieħor, l-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi l-informazzjoni 
mitluba lill-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (ESMA) fi żmien 24 siegħa.

Or. en
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Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata s-
setgħa sabiex tadotta standards tekniċi 
regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-
informazzjoni li għandha tiġi pprovduta 
b’konformità mal-paragrafi 1 u 2. 
L-istandards regolatorji msemmija fl-
ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament (UE) Nru …/2010 [ir-
Regolament AETS].
L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS) 
għandha tissottometti abbozz tal-
istandards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 
[31 ta’ Diċembru 2011].

Or. en

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi tal-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
għandha tingħata s-setgħa lill-
Kummissjoni biex tadotta standards 
implimentatorji li jiddefinixxu l-format 
tal-informazzjoni li għandha tiġi 
pprovduta b’konformità mal-paragrafi 1 u
2.
L-istandards tekniċi implimentatorji fl-
ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru …/2010 [ir-
Regolament AETS].
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L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS) 
għandha tissottometti abbozz tal-
istandards tekniċi implimentatorji lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 
[31 ta’ Diċembru 2011]. 

Or. en

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha 
arranġament ma’ parti terza li permezz 
tiegħu dik il-parti terza tkun ikkonfermat 
li s-sehem jew l-istrument ta’ dejn sovran 
ikun ġie identifikat u riżervat għas-self 
mill-persuna fiżika jew ġuridika sabiex 
ikun jista’ jitwettaq is-saldu meta dan 
ikun dovut.

imħassar

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għall-attivitajiet ta’ ditta ta’ investiment 
jew entità ta’ pajjiż terz jew ditta lokali li 
hija membru ta’ ċentru tan-negozjar jew 
ta’ suq f’pajjiż terz, li l-qafas legali u 
superviżorju tagħha ġie ddikjarat 
ekwivalenti skont l-Artikolu 15(2), meta 
tinnegozja bħala prinċipal fi strument 
finanzjarju, sew jekk negozjati f’ċentru 
tan-negozju u jew jekk barra minnu, li 
jibbenefika mill-eżenzjonijiet imsemmija 
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fl-Artikolu 15 qabel it-tmiem tat-tielet jum 
tan-negozju wara l-bejgħa bin-nieqes ta’ 
sehem ammess għan-negozjar f’ċentru 
tan-negozjar jew bejgħa bin-nieqes ta’ 
strument ta’ dejn sovran. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eżenzjonijiet sħaħ mimgħajr limitu għall-ġeneraturi tas-suq huma inkonsistenti mal-obbligu 
tagħhom li jsaldaw in-negozji tagħhom fiż-żmien dovut. 

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet 
uniformi ta’ applikazzjoni tal-
paragrafu 1, qed jiġu kkonferiti setgħat
lill-Kummissjoni sabiex tadotta standards 
tekniċi biex jiġu identifikati t-tipi ta’ 
ftehimiet jew arranġamenti li jiżguraw 
adegwatement li s-sehem jew l-istrument 
ta’ dejn sovran ser ikunu disponibbli għas-
saldu.

2. Għandha tingħata s-setgħa lill-
Kummissjoni sabiex tadotta standards 
tekniċi regolatorji biex jiġu identifikati t-
tipi ta’ ftehimiet li jiżguraw adegwatament
li s-sehem jew l-istrument ta’ dejn sovran 
ser ikunu disponibbli għas-saldu.

Il-Kummissjoni għandha partikolarment 
tqis il-bżonn li tiġi ppriservata l-likwidità 
tas-swieq speċjalment is-suq tal-bonds 
sovrani u s-swieq tar-riakkwist tal-bonds 
sovrani (swieq repo).

Il-Kummissjoni għandha partikolarment 
tqis il-bżonn li tiġi ppreservata l-likwidità 
tas-swieq speċjalment is-suq tal-bonds 
sovrani u s-swieq tar-riakkwist tal-bonds 
sovrani (swieq repo).

L-istandards tekniċi implimentatorji
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiġu adottati skont l-
Artikolu [7e] tar-Regolament (UE) 
Nru …/…. [ir-Regolament AETS].

L-istandards tekniċi regolatorji msemmija 
fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament (UE) Nru …/2010 [ir-
Regolament AETS].

L-AETS għandha tissottometti abbozzi 
għal dawk l-istandards tekniċi 
implimentatorji lill-Kummissjoni sa mhux 
aktar tard mill-[1 ta’ Jannar 2012]. 

L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS)
għandha tissottometti abbozz tal-
istandards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa [1 ta’ Jannar 2011]. 

Or. en
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Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Restrizzjonijiet fuq swaps ta’ 

inadempjenza tal-kreditu skoperti
Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol fi 
tranżazzjonijiet ta’ swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatati ma’ 
obbligu ta’ Stat Membru jew tal-Unjoni 
biss fejn dik il-persuna jkollha pożizzjoni 
twila fid-dejn sovran ta’ dak l-emittent.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-swaps ta' inadempjenza tal-kreditu għandhom jinxtraw biss għall-iħħeġġjar kontra r-riskju 
ta’ inadempjenza tal-emittent.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 12 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12b
Restrizzjonijiet għall-użu ta’ swaps ta' 

inadempjenza tal-kreditu minn 
istituzzjonijiet tal-kreditu

Istituzzjoni tal-kreditu awtorizzata skont 
id-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 
2006 dwar id-dħul fl-attività tan-negozju 
u l-eżerċizzju tal-attività1 ma għandhiex 
tidħol fi tranżazzjonijiet ta’ swaps ta’ 
inadempjenza tal-kreditu relatati ma' 
obbligu tal-Istat Membru ta’ domiċilju 
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jew tal-Unjoni.
_________________________________

1ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu huma f’dak il-każ użati biss għall-evitar regolatorju 
peress li hemm possibilità kbira li l-inadempjenza tal-Istat Membru twassal għall-
inadempjenza tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu tiegħu.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ċentru tan-negozjar li jkollu ishma jew 
dejn sovran ammessi għan-negozjar 
għandu jiżgura li dan iċ-ċentru tan-
negozjar, jew il-kontroparti ċentrali li 
tipprovdi servizzi ta’ kklerjar għaċ-ċentru 
tan-negozjar, ikollu fis-seħħ proċeduri li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

1. Ċentru tan-negozjar li jkollu ishma jew 
dejn sovran ammessi għan-negozjar jew 
ditta ta’ investiment li teżegwixxi ordnijiet 
f’isem il-klijenti f’dawk l-istrumenti barra 
ċentru tan-negozjar għandu jiżgura li dan 
iċ-ċentru tan-negozjar, jew il-kontroparti 
ċentrali li tipprovdi servizzi ta’ kklerjar 
għaċ-ċentru tan-negozjar jew id-ditta ta’ 
investiment, jew id-depożitorju ċentrali ta’ 
titoli li jipprovdi servizzi ta’ saldu għaċ-
ċentru tan-negozjar jew id-ditta ta’ 
investiment ikollu fis-seħħ proċeduri li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċeduri ta’ xiri sfurzat għandhom jiġu applikati wkoll għat-tranżazzjonijiet “OTC” sabiex 
ma jingħatax żvantaġġ kompetittiv  lis-swieg regolati. 
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Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) meta persuna fiżika jew ġuridika li 
tbigħ ishma jew strumenti ta’ dejn sovran 
fiċ-ċentru ma tkunx tista’ tikkonsenja l-
ishma jew l-istrument ta’ dejn sovran għal 
saldu fi żmien erbat ijiem ta’ negozju wara 
l-jum li fih iseħħ in-negozju, jew sitt ijiem 
ta’ negozju wara l-jum li fih iseħħ in-
negozju fil-każ tal-attivitajiet ta’ 
ġenerazzjoni tas-suq, jiskattaw 
awtomatikament proċeduri sabiex iċ-ċentru 
tan-negozjar jew il-kontroparti ċentrali 
jagħmlu riakkwist sfurzat tal-ishma jew id-
dejn sabiex jiżguraw il-konsenja għas-
saldu. 

(a) meta persuna fiżika jew ġuridika li 
tbigħ ishma jew strumenti ta’ dejn sovran 
ma tkunx tista’ tikkonsenja l-ishma jew l-
istrument ta’ dejn sovran għal saldu fi 
żmien erbat ijiem ta’ negozju wara l-jum li 
fih iseħħ in-negozju, jew sitt ijiem ta’ 
negozju wara l-jum li fih iseħħ in-negozju 
fil-każ tal-attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-
suq, jiskattaw awtomatikament proċeduri 
sabiex iċ-ċentru tan-negozjar jew il-
kontroparti ċentrali jew depożitorju 
ċentrali tat-titoli jagħmlu riakkwist sfurzat 
tal-ishma jew id-dejn sabiex jiżguraw il-
konsenja għas-saldu. 

Or. en

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn iċ-ċentru tan-negozjar jew il-
kontroparti ċentrali ma jkunux jistgħu 
jagħmlu riakkwist sfurzat tal-ishma jew l-
istrument ta' dejn għall-konsenja, ikollu 
jitħallas kumpens fi flus miċ-ċentru tan-
negozjar jew mill-kontraparti ċentali lix-
xerrej abbażi tal-valur tal-ishma jew id-
dejn li jrid jiġi kkonsenjat flimkien ma' 
ammont għal kwalunkwe telfiet mġarrba
mix-xerrej; 

(b) fejn iċ-ċentru tan-negozjar jew il-
kontroparti ċentrali jew id-depożitorju 
ċentrali tat-titoli ma jkunux jistgħu 
jagħmlu riakkwist sfurzat tal-ishma jew l-
istrument ta' dejn għall-konsenja, ikollu 
jitħallas kumpens fi flus miċ-ċentru tan-
negozjar jew mill-kontraparti ċentali jew 
mid-depożitorju ċentrali tat-titoli lix-xerrej 
abbażi tal-valur tal-ishma jew id-dejn li jrid 
jiġi kkonsenjat flimkien ma' ammont għal 
kwalunkwe telfiet imġarrba mix-xerrej; 

Or. en
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Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-persuna fiżika jew legali li tonqos 
milli ssalda, tħallas ammont liċ-ċentru tan-
negozjar jew lill-kontroparti ċentrali sabiex 
jirrimborża liċ-ċentru tan-negozjar jew il-
kontroparti ċentrali għall-ammonti kollha 
mħallsa skont il-punti (a) u (b).

(c) il-persuna fiżika jew legali li tonqos 
milli ssalda, tħallas ammont liċ-ċentru tan-
negozjar jew lill-kontroparti ċentrali jew lil 
depożitorju ċentrali tat-titoli sabiex 
jirrimborża liċ-ċentru tan-negozjar jew il-
kontroparti ċentrali jew id-depożitarju 
ċentrali tat-titoli għall-ammonti kollha 
mħallsa skont il-punti (a) u (b).

Or. en

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ċentru tan-negozjar li jkollu ishma jew 
strumenti ta’ dejn sovran ammessi għan-
negozjar għandu jiżgura li jkollu fis-seħħ 
proċeduri, jew li s-sistema tas-saldu li 
tipprovdi servizzi ta’ saldu għall-ishma jew 
strumenti ta’ dejn sovran ikollha fis-seħħ 
proċeduri, li jiżguraw li meta persuna 
fiżika jew ġuridika li tbigħ ishma jew 
strumenti ta’ dejn sovran fiċ-ċentru tonqos 
milli tikkonsenja l-ishma jew l-istrumenti 
tad-dejn sovran għas-saldu sad-data li fiha 
jkun dovut is-saldu, din il-persuna fiżika 
jew ġuridika tkun soġġetta għall-obbligu li 
tagħmel pagamenti kuljum liċ-ċentru tan-
negozjar jew lis-sistema tas-saldu għal kull 
jum li s-saldu jibqa’ ma jseħħx.

2. Ċentru tan-negozjar li jkollu ishma jew 
strumenti ta’ dejn sovran ammessi għan-
negozjar jew ditta ta’ investiment li 
teżegwixxi ordnijiet f’isem klijenti f’dawk 
l-istrumenti barra ċentru tan-negozjar 
għandu jiżgura li jkollu fis-seħħ proċeduri, 
jew li s-sistema tas-saldu li tipprovdi 
servizzi ta’ saldu għall-ishma jew strumenti 
ta’ dejn sovran ikollha fis-seħħ proċeduri, 
li jiżguraw li meta persuna fiżika jew 
ġuridika li tbigħ ishma jew strumenti ta’ 
dejn sovran fiċ-ċentru tonqos milli 
tikkonsenja l-ishma jew l-istrumenti tad-
dejn sovran għas-saldu sad-data li fiha jkun 
dovut is-saldu, din il-persuna fiżika jew 
ġuridika tkun soġġetta għall-obbligu li 
tagħmel pagamenti kuljum liċ-ċentru tan-
negozjar jew lis-sistema tas-saldu għal kull 
jum li s-saldu jibqa’ ma jseħħx.

Or. en
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Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta persuna fiżika jew ġuridika li tbigħ 
ishma jew strumenti ta’ dejn sovran ma 
tkunx tista’ ssolvi dan in-nuqqas fi żmien 
għaxart ijiem ta’ negozju mill-jum li fih 
seħħ in-negozju, jew, fil-każ ta’ attivitajiet 
li jiġġeneraw is-suq, fi żmien tnax-il jum 
ta’ negozju mill-jum li fih seħħ in-
negozju, ċentru tan-negozjar li għandu 
ishma jew dejn sovran ammess għan-
negozjar jew ditta ta’ investiment li 
teżegwixxi ordnijiet f’isem klijenti f’dawk 
l-istrumenti barra ċentru tan-negozjar 
għandu jipprojbixxi lil persuna fiżika jew 
ġuridika milli tidħol f’bejgħat oħra ta’ 
ishma jew strumenti ta’ dejn sovran fiċ-
ċentru tan-negozjar jew permezz tad-ditta 
ta' investiment tul iż-żmien kollu li dik il-
persuna tonqos li ssalda tranżazzjoni 
f’dak iċ-ċentru tan-negozjar jew permezz 
ta' dik id-ditta ta' investiment.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sanzjonijiet stretti kontra nuqqas abbużiv ta’ saldar huma l-aħjar mod biex titħeġġeġ id-
dixxiplina tas-suq.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ċentru tan-negozjar li jkollu ishma jew 
dejn sovran ammessi għan-negozjar 
għandu jkollu fis-seħħ regoli li 
jippermettulu li jipprojbixxi persuna 

3. Ċentru tan-negozjar li jkollu ishma jew 
dejn sovran ammessi għan-negozjar jew 
ditta ta’ investiment li teżegwixxi ordnijiet 
f’isem klijenti f’dawk l-istrumenti barra 
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fiżika jew ġuridika li tkun membru taċ-
ċentru tan-negozjar milli tidħol f’aktar 
bejgħat bin-nieqes ta' ishma jew strumenti 
ta' dejn sovran fiċ-ċentru tan-negozjar 
sakemm dik il-persuna tonqos li ssalda 
tranżazzjoni li tirriżulta minn bejgħa bin-
nieqes f'dak iċ-ċentru tan-negozjar.

ċentru tan-negozjar għandu jkollu fis-seħħ 
regoli li jippermettu lilu, lill-kontroparti 
ċentrali jew lid-depożitorju ċentrali tat-
titoli jinnotifika kull infurzar tal-
proċedura ta’ xiri sfurzat lill-awtorità 
kompetenti rilevanti tiegħu. Fil-każ ta’ 
nuqqas ripetut ta’ saldar minn persuna 
fiżika jew ġuridika, l-awtorità kompetenti 
għandha tinvestiga jekk dan in-nuqqas 
jirriżultax minn bejgħat bin-nieqes. Fil-
każ ta’ nuqqas ripetut li jirriżulta minn 
bejgħat bin-nieqes, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jimponu 
penalitajiet effettivi, proporzjonati u 
dissważivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinvestigaw ir-raġuni ta’ nuqqas ripetut ta’ saldar peress 
li dan jista’ jkun ikkawżat minn bejgħ bin-nieqes skopert abbużiv.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Is-setgħa hija ddelegata lill-
Kummissjoni biex tadotta standards 
tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-
ammont minimu għall-pagamenti ta’ 
kuljum u dak li għandu jitqies bħala 
nuqqas ripetut skont il-paragrafi 2 u 3. 
L-istandards tekniċi regolatorji msemmija 
fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament (UE) Nru …/2010 [ir-
Regolament AETS].
L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS) 
għandha tissottometti abbozz tal-
istandards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa [1 ta’ Jannar 2012]. 
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Or. en

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikoli 5, 7, 12 u 13 ma għandhomx 
japplikaw għal ishma ta’ kumpanija 
ammessi għan-negozjar f’ċentru tan-
negozjar fl-Unjoni fejn iċ-ċentru tan-
negozjar prinċipali tal-ishma jkun jinstab 
f'pajjiż barra mill-Unjoni.

1. L-Artikoli 5, 5a, 7, 7a, 12 u 13 ma 
għandhomx japplikaw għal ishma ta’ 
kumpanija ammessi għan-negozjar f’ċentru 
tan-negozjar fl-Unjoni fejn iċ-ċentru tan-
negozjar prinċipali tal-ishma jkun jinstab 
f'pajjiż barra mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikoli 5, 6, 7, 8 u 12 ma għandhomx 
japplikaw għall-attivitajiet ta’ ditta ta’ 
investiment jew entità ta’ pajjiż terz jew
ditta lokali li tkun membru ta’ ċentru tan-
negozjar jew ta’ suq f’pajjiż terz, li l-qafas 
legali u superviżorju tiegħu jkun ġie 
ddikjarat bħala ekwivalenti skont il-
paragrafu 2, meta din taġixxi bħala 
prinċipal għal strument finanzjarju, kemm 
jekk ikun innegozjat fiċ-ċentru tan-
negozjar jew barra, fiż-żewġ kapaċijiet 
segwenti jew waħda minnhom:

1. L-Artikoli 6, 7, 7a, 8 u 8a ma 
għandhomx japplikaw għall-attivitajiet ta’ 
ditta ta’ investiment jew entità ta’ pajjiż 
terz jew ditta lokali li tkun membru ta’ 
ċentru tan-negozjar jew ta’ suq f’pajjiż 
terz, li l-qafas legali u superviżorju tiegħu 
jkun ġie ddikjarat bħala ekwivalenti skont 
il-paragrafu 2, meta din taġixxi bħala 
prinċipal għal strument finanzjarju, kemm 
jekk ikun innegozjat fiċ-ċentru tan-
negozjar jew barra billi ddaħħal kwoti fuq 
żewġ binarji, sodi u simultanji, ta’ daqs 
komparabbli u bi prezzijiet kompetittivi, 
bir-riżultat li tiġi pprovduta likwidità 
effettiva fuq bażi regolari u kontinwa lis-
suq sal-punt li kwalunkwe attivitajiet tali 
jkunu ddisinnjati biex ma jeċċedux it-
talbiet ta’ terminu qasir raġonevoli tal-
klijenti.
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(a) billi ddaħħal kwoti fuq żewġ binarji, 
sodi u simultanji, ta’ daqs komparabbli u bi 
prezzijiet kompetittivi, bir-riżultat li tiġi 
pprovduta likwidità fuq bażi regolari u 
kontinwa lis-suq; 
(b) bħala parti mill-operat normali 
tagħha, billi tissodisfa ordnijiet mibdija 
minn klijenti jew b’rispons għat-talbijiet 
tal-klijenti għan-negozjar, u billi 
tiħħeġġja l-pożizzjonijiet li joġrinaw minn 
dawk in-negozji.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-ġeneraturi tas-suq ma għandhomx jiġu eżentati mill-Artikolu 5 peress li l-ġeneraturi tas-
suq m'humiex fuq bażi regolari f’pożizzjoni direzzjonali sinifikattiva f’daqqa waħda. 
Din l-eżenzjoni ġiet spustata għall-Artikolu 12 direttament.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżenzjoni mniżżla fl-ewwel 
subparagrafu għandha tapplika biss jekk 
l-attivitajiet ikollhom kontabilità separata 
u jkunu funzjonalment separati mill-
attivitajiet l-oħra tad-ditta jew l-entità 
msemmija f’dak is-subparagrafu. 

Or. en

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tadotta standards tekniċi 
regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji għas-
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separazzjoni funzjonali u tal-kontabilità.

Or. en

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tadotta standards tekniċi 
regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji tal-
volum ta’ tranżazzjonijiet, ir-regolarità, il-
kontinwità, il-prezzijiet u l-kobor tal-kwoti 
li jiżguraw li attivitiet li jibbenefikaw mill-
eżenzjonijiet jipprovdu lis-suq b’likwidità 
effettiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġeneraturi tas-suq għandu jkollhom impenn reali biex jipprovdu likwidità biex jakkwistaw 
il-benefiċċju tal-eżenzjonijiet.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istandards tekniċi regolatorji msemmija 
fit-tielet u r-raba’ subparagrafu 
għandhom jiġu adottati skont l-Artikoli 10 
sa 14 tar-Regolament (UE) Nru …/2010 
[ir-Regolament AETS].
L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS) 
għandha tissottometti abbozz għall-
istandards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa [31 ta’ Diċembru 2011].

Or. en
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Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ domiċilju għandhom 
jiżguraw fuq bażi regolari u fi kwalunkwe 
każ kull sitt xhur li l-persuna fiżika jew 
legali tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’dan il-paragrafu. 

Or. en

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Artikoli 6, 7, 7a, 8 u 8a ma 
għandhomx japplikaw għall-attivitajiet ta’ 
ditta ta’ investiment jew entità ta’ pajjiż 
terz jew ditta lokali li tkun membru ta’ 
ċentru tan-negozjar jew ta’ suq f’pajjiż 
terz, li l-qafas legali u superviżorju tagħha 
jkun ġie ddikjarat bħala ekwivalenti skont 
il-paragrafu 2, meta din tinnegozja bħala 
prinċipal fi strument finanzjarju, kemm 
jekk ikunu nnegozjati fiċ-ċentru tan-
negozjar jew barra bħala parti min-
negozju normali tagħha billi tissodisfa 
ordnijiet inizjati minn klijenti jew bħala
reazzjoni għal talbiet ta’ klijenti għan-
negozjar u billi tiħħeġġja pożizzjonijiet li 
jirriżultaw minn dak in-negozjar sal-punt 
li kwalunkwe attivitajiet tali jkunu 
ddisinnjati biex ma jeċċedux it-talbiet ta’ 
terminu qasir raġonevoli tal-klijenti.
L-eżenzjoni mniżżla fl-ewwel 
subparagrafu għandha tapplika biss jekk 
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l-attivitajiet ikollhom kontabilità separata 
u jkunu funzjonalment separati mill-
attivitajiet l-oħra tad-ditta jew l-entità 
msemmija f’dak is-subparagrafu. 
Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tadotta standards tekniċi 
regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji li 
għandhom jiġu kkunsidrati mill-
awtoritajiet kompetenti biex 
jiddeterminaw meta operazzjoni biex 
tiħħeġġja pożizzjoni tirriżulta minn talbiet 
tal-klijent għan-negozjar.
L-istandards tekniċi regolatorji msemmija 
fit-tielet subparagrafu għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament (UE) Nru …/2010 [ir-
Regolament AETS].
L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS) 
għandha tissottometti abbozz tal-
istandards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa [31 ta’ Diċembru 2011].
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ domiċilju għandhom 
jiżguraw fuq bażi regolari u fi kwalunkwe 
każ kull sitt xhur li operazzjonijiet li 
jaqgħu fl-ambitu ta’ dan il-paragrafu 
jkunu kollha inizjati minn klijent jew 
bħala reazzjoni għat-talbiet ta’ klijent 
għan-negozjar, u minn pożizzjonijiet ta’ 
ħħeġġjar li jirriżultaw minn dak in-
negozjar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-attività ma tiġġenerax is-suq u jeħtieġ li tiġi iżolata. 
Is-separazzjoni funzjonali hija l-aħjar mod biex jiġi żgurat li l-eżenzjoni għan-negozjar tal-
proprjetà fuq talbiet tal-klijenti ma tintużax għan-negozjar tal-proprjetà mhux relatata mat-
talba tal-klijent.
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Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-pajjiż terz ma jkunx elenkat bħala 
Pajjiż u Territorju Non-Kooperattiv mit-
Task Force għall-Azzjoni Finanzjarja 
dwar azzjoni kontra l-ħasil tal-flus u l-
iffinanzjar tat-terroristi. 

Or. en

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Artikolu 8a ma għandux japplika 
għall-attivitajiet ta’ persuna fiżika jew 
ġuridika meta, fejn tkun qed tinnegozja 
bħala negozjant primarju awtorizzat skont 
ftehim ma’ emittent ta’ dejn korporattiv, 
tkun qed tinnegozja bħala prinċipal fi 
strument finanzjarju inkonnessjoni ma’ 
operazzjonijiet tas-suq primarju jew 
sekondarju relatati mad-dejn korporattiv.

Or. en

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Artikoli 5, 6, 7 u 12 ma għandhomx 
japplikaw għal persuna fiżika jew ġuridika 
meta tidħol f’bejgħa bin-nieqes ta’ titolu 
jew ikolla pożizzjoni bin-nieqes netta 

4. L-Artikoli 5, 5a, 6, 7, 7a u 12 ma 
għandhomx japplikaw għal persuna fiżika 
jew ġuridika meta tidħol f’bejgħa bin-
nieqes ta’ titolu jew ikolla pożizzjoni bin-
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relatata mat-twettiq ta’ stabilizzazzjoni 
skont il-Kapitolu III tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 2273/2003. 

nieqes netta relatata mat-twettiq ta’ 
stabilizzazzjoni skont il-Kapitolu III tar-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 2273/2003. 

Or. en

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ domiċilju tista’ titlob informazzjoni, 
bil-miktub, minn persuna fiżika jew 
ġuridika li tkun qed topera taħt l-
eżenzjonijiet stipulata fil-paragrafi 1, 3 jew 
4 dwar il-pussess ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes jew attivitajiet imwettqa taħt l-
eżenzjoni. Il-persuna fiżika jew ġuridika 
għandha tipprovdi l-informazzjoni mhux 
aktar tard minn erbat ijiem kalendarji wara 
li tkun saret it-talba. 

9. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ domiċilju jew l-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (ESMA) tista’ titlob 
informazzjoni, bil-miktub, minn persuna 
fiżika jew ġuridika li tkun qed topera taħt l-
eżenzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1, 3 jew 
4 dwar il-pussess ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes jew attivitajiet imwettqa taħt l-
eżenzjoni. Il-persuna fiżika jew ġuridika 
għandha tipprovdi l-informazzjoni mhux 
aktar tard minn erbat ijiem kalendarji wara 
li tkun saret it-talba. 

Or. en

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tista’ teħtieġ lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
li jkollhom pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
fir-rigward ta’ strument finanzjarju 
speċifiku jew klassi ta’ strumenti 
finanzjarji jinnotifikawha jew jiddivulgaw 
lill-pubbliku dettalji tal-pożizzjoni kull 
meta l-pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt 

1. L-awtorità kompetenti rilevanti ta’ Stat 
Membru tista’ teħtieġ lill-persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi li jkollhom pożizzjonijiet bin-
nieqes netti fir-rigward ta’ strument 
finanzjarju speċifiku jew klassi ta’ 
strumenti finanzjarji jinnotifikawha jew 
jiddivulgaw lill-pubbliku dettalji tal-
pożizzjoni malli l-pożizzjoni tilħaq jew 
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livell limitu ta’ notifika ffissat mill-
awtorità kompetenti, fejn il-kundizzjonijiet 
segwenti kollha jiġu ssodisfati:

taqa’ taħt livell limitu ta’ notifika ffissat 
mill-awtorità kompetenti, fejn il-
kundizzjonijiet segwenti kollha jiġu 
ssodisfati:

Or. en

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għal strument finanzjarji li fir-rigward 
tiegħu t-trasparenza tkun diġà meħtieġa 
skont l-Artikoli 5 sa 8 il-Kapitolu II.

2. L-awtorità kompetenti rilevanti ta’ Stat 
Membru tista’ titlob persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi li għandhom pożizzjonijiet bin-
nieqes netti relatati ma’ strumenti 
finanzjarji li fir-rigward tagħhom it-
trasparenza tkun diġà meħtieġa skont l-
Artikoli 5 sa 8 jinnotifikawha jew 
jiddivulgaw lill-pubbliku dettalji f’livell 
limitu aktar baxx minn dak imsemmi fl-
Artikoli 5 u 8, fejn iż-żewġ kundizzjonijiet 
li ġejjin huma soddisfatti:
(a) ikun hemm avvenimenti jew żviluppi 
avversi li jikkostitwixxu theddida serja 
għall-istabilità finanzjarja jew għall-
fiduċja fis-suq fl-Istat Membru jew fi Stat 
Membru ieħor; 
(b) tkun meħtieġa notifika jew 
divulgazzjoni sabiex tiġi indirizzata t-
theddida.

Or. en
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Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Notifika minn selliefa f’sitwazzjonijiet 

eċċezzjonali
1. L-awtorità kompetenti rilevanti ta’ Stat 
Membru tista’ tieħu l-miżura msemmija 
fil-paragrafu 2, fejn hemm avvenimenti 
jew żviluppi avversi li jikkostitwixxu 
theddida serja għall-istabilità finanzjarja 
jew għall-fiduċja fis-suq fl-Istat Membru 
jew fi Stat Membru ieħor jew fi Stati 
Membri oħra. 
2. L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tista’ teħtieġ lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
impenjati f’self ta’ strument finanzjarju 
speċifiku jew klassi ta’ strumenti 
finanzjarji jinnotifikawha dwar żieda 
anormali fil-miżati mitluba għas-self ta’ 
strument finanzjarju speċifiku jew klassi 
ta’ strumenti finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar in-naħa tas-self tista’ tkun utli għar-regolaturi fil-każ ta’ tensjoni fuq is-
swieq finanzjarji.

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tista’ tieħu l-miżura msemmija fil-
paragrafi 2 jew 3, fejn il-kundizzjonijiet 
kollha segwenti jiġu ssodisfati:

1. L-awtorità kompetenti rilevanti ta’ Stat 
Membru tista’ tieħu l-miżura msemmija fil-
paragrafi 2 jew 3, fejn il-kundizzjonijiet 
kollha segwenti jiġu ssodisfati:
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Or. en

Amendment 100

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tista' tipprojbixxi jew timponi 
kondizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ 
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li qed jidħlu 
għal: 

2. L-awtorità kompetenti rilevanti tal-Istat 
Membru tista' tipprojbixxi jew timponi 
kondizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ 
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li qed jidħlu 
għal: 

Or. en

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtorità kompetenti rilevanti tal-
Istat Membru tista’ timponi lil persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li jidħlu f’bejgħa bin-
nieqes ta’ ishma jew dejn sovran ammessi 
għan-negozjar li l-istrument finanzjarju 
jista’ jinbigħ bin-nieqes biss:
(a) bi prezz ’il fuq mill-prezz li bih tkun 
saret il-bejgħa immedjatament preċedenti 
(plus tick); jew 
(b) bl-aħħar prezz tal-bejgħa jekk ikun 
ogħla mill-aħħar prezz differenti (zero-
plus tick). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi għandu jkollhom il-possibilità li jintroduċu regoli “uptick” li jistgħu jkunu 
miżura alternattiva għall-projbizzjoni fuq il-bejgħ bin-nieqes.
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Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tista’ tipprojbixxi persuna fiżika jew 
ġuridika milli tidħol fi tranżazzjonijiet 
relatati ma’ strumenti finanzjarji jew li 
tillimita l-valur tat-tranżazzjonijiet fl-
istrument finanzjarju li dik il-persuna tista’ 
tidħol fihom.

3. L-awtorità kompetenti rilevanti tal-Istat 
Membru tista’ tipprojbixxi persuna fiżika 
jew ġuridika milli tidħol fi tranżazzjonijiet 
relatati ma’ strumenti finanzjarji jew li 
tillimita l-valur tat-tranżazzjonijiet fl-
istrument finanzjarju li dik il-persuna tista’ 
tidħol fihom.

Or. en

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru tista’ tillimita persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi milli jidħlu fi tranżazzjonijiet ta’ 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu relatati 
ma obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, 
jew tillimita l-valur ta’ pożizzjonijiet 
skoperti ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu li persuni fiżiċi jew ġuridiċi jistgħu 
jidħlu fihom li jkunu marbuta ma’ obbligu 
ta’ Stat Membru ejw l-Unjoni, fejn iż-żewġ 
kundizzjonijiet segwenti jiġu ssodisfati:

1. L-awtoritajiet kompetenti rilevanti ta’ 
Stat Membru tista’ tillimita persuni fiżiċi 
jew ġuridiċi milli jidħlu fi tranżazzjonijiet 
ta’ swaps ta' inadempjenza tal-kreditu 
relatati ma’ obbligu ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni, jew tillimita l-valur ta’ 
pożizzjonijiet skoperti ta’ swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu li persuni fiżiċi 
jew ġuridiċi jistgħu jidħlu fihom li jkunu 
marbuta ma’ obbligu ta’ Stat Membru jew
l-Unjoni, fejn iż-żewġ kundizzjonijiet 
segwenti jiġu ssodisfati:

Or. en
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Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-prezz ta’ strument finanzjarju 
dwar iċ-ċentru tan-negozjar ikun matul jum 
wieħed ta’ negozjar waqa’ bil-valur 
imsemmi fil-paragrafu 4 mill-prezz tal-
għeluq imsemmi f’dak iċ-ċentru fil-jum 
preċedenti ta’ negozju, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju 
għal dak iċ-ċentru għandha tqis jekk ikunx 
xieraq li tipprojbixxi jew tirrestrinġi 
persuni fiżiċi jew ġuridiċi milli jidħlu 
f’bejgħ bin-nieqes tal-istrumenti finanzjarji 
fiċ-ċentru tan-negozjar jew inkella 
jillimitaw it-tranżazzjonijiet f’dak l-
istrument finanzjarju f’dak iċ-ċentru tan-
negozjar sabiex jiġi pprevenut tnaqqis 
diżordinat fil-prezz tal-istrument 
finanzjarju. 

1. Fejn il-prezz ta’ strument finanzjarju 
dwar iċ-ċentru tan-negozjar ikun matul jum 
wieħed ta’ negozjar waqa’ bil-valur 
imsemmi fil-paragrafu 4 mill-prezz tal-
għeluq imsemmi f’dak iċ-ċentru fil-jum 
preċedenti ta’ negozju, l-awtorità 
kompetenti rilevanti għandha tqis jekk 
ikunx xieraq li tipprojbixxi jew tirrestrinġi 
persuni fiżiċi jew ġuridiċi milli jidħlu 
f’bejgħ bin-nieqes tal-istrumenti finanzjarji 
jew inkella jillimitaw it-tranżazzjonijiet 
f’dak l-istrument finanzjarju sabiex jiġi 
pprevenut tnaqqis diżordinat fil-prezz tal-
istrument finanzjarju.

Fejn l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta 
skont l-ewwel subparagrafu li jkun xieraq 
li tagħmel hekk, hi għandha fil-każ ta’ 
sehem jew dejn tipprojbixxi jew tirrestrinġi 
persuni milli jidħlu f’bejgħa bin-nieqes fiċ-
ċentru tan-negozjar jew fil-każ ta' tip ieħor 
ta' strumenti finanzjarji, jillimitaw it-
tranżazzjonijiet f'dak l-istrument 
finanzjarju f'dak iċ-ċentru tan-negozjar. 

Fejn l-awtorità kompetenti rilevanti tkun 
sodisfatta skont l-ewwel subparagrafu li 
jkun xieraq li tagħmel hekk, hi għandha fil-
każ ta’ sehem jew dejn tipprojbixxi jew 
tirrestrinġi persuni milli jidħlu f’bejgħa 
bin-nieqes jew fil-każ ta' tip ieħor ta' 
strumenti finanzjarji, jillimitaw it-
tranżazzjonijiet f'dak l-istrument 
finanzjarju. 

Or. en

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtorità kompetenti rilevanti 
għandha tinnotifika immedjatament lill-
Awtorità Superviżorja Ewropea (ESMA) 
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dwar id-deċiżjoni tagħha, li, min-naħa 
tagħha, għandha tinforma 
immedjatament lill-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri oħra fejn l-
istrument finanzjarju huwa negozjat.

Or. en

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Setgħa għall-adozzjoni temporanja tal-

proċedura ta’ xiri sfurzat fil-każ ta’ short 
squeeze

1. Fejn sehem jew dejn sovran ikun 
soġġett għal short squeeze, l-awtorità 
kompetenti rilevanti ta’ Stat Membru 
tista’ tiddeċiedi li taġġusta jew tissospendi 
l-proċedura ta’ xiri sfurzat imsemmija fl-
Artikolu 13. 
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 36 u soġġett għall-kondizzjonijiet 
tal-Artikoli 37 u 38, miżuri li jispeċifikaw 
fejn sehem jew dejn sovran huwa soġġett 
għal short squeeze.

Or. en

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità kompetenti għandha 
tippubblika fuq is-sit tal-internet tagħha 

1. Awtorità kompetenti għandha 
tippubblika fuq is-sit tal-internet tagħha 
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avviż ta’ kwalunkwe deċiżjoni li timponi 
jew iġġedded kwalunkwe miżura 
msemmija fl-Artikoli 16 sa 19.

avviż ta’ kwalunkwe deċiżjoni li timponi 
jew iġġedded kwalunkwe miżura 
msemmija fl-Artikoli 16 sa 19a.

Or. en

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Miżura skont l-Artikoli 16 sa 19
għandha tidħol fis-seħħ meta l-avviż jiġi 
ppubblikat jew f’ħin speċifikat fl-avviż 
jiġifieri wara l-pubblikazzjoni tiegħu u 
għandha tapplika biss fir-rigward ta' 
tranżazzjoni li titwettaq wara li l-miżura 
tkun daħlet fis-seħħ.

3. Miżura skont l-Artikoli 16 sa 19a
għandha tidħol fis-seħħ meta l-avviż jiġi 
ppubblikat jew f’ħin speċifikat fl-avviż 
jiġifieri wara l-pubblikazzjoni tiegħu u 
għandha tapplika biss fir-rigward ta' 
tranżazzjoni li titwettaq wara li l-miżura 
tkun daħlet fis-seħħ.

Or. en

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma timponi jew iġġedded 
kwalunkwe miżura skont l-Artikolu 16, 17 
jew 18 u qabel ma timponi kwalunkwe 
restrizzjoni skont l-Artikolu 19, awtorità 
kompetenti għandha tinnotifika lill-AETS
jew awtoritajiet kompetenti oħra bil-miżuri 
li tipproponi.

1. Qabel ma timponi jew iġġedded 
kwalunkwe miżura skont l-Artikolu 16, 
16a, 17 jew 18 u qabel ma timponi 
kwalunkwe restrizzjoni skont l-
Artikolu 19, jew aġġustament skont l-
Artikolu 19a, awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS) jew awtoritajiet 
kompetenti oħra bil-miżuri li tipproponi.

Or. en
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Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. In-notifika ta’ proposa biex tiġi imposta 
jew mġedda miżura skont l-Artikoli 16, 17 
u 18 għandha ssir mhux inqas minn 
24 siegħa qabel ma jkun intenzjonat li l-
miżura tidħol fis-seħħ jew tiġġedded. 
F’ċirkostanzi eċċezzjonali, awtorità 
kompetenti tista’ tagħmel in-notifika inqas 
minn 24 siegħa qabel ma jkun intenzjonat 
li l-miżura tidħol fis-seħħ fejn ma jkunx 
possibbli li jingħata avviż ta’ 24 siegħa. 
Notifika skont l-Artikolu 19 għandha ssir 
qabel meta jkun intenzjonat li l-miżura 
tidħol fis-seħħ.

3. In-notifika ta’ proposta biex tiġi imposta 
jew mġedda miżura skont l-Artikoli 16, 
16a, 17, 18 u 19a għandha ssir mhux inqas 
minn 24 siegħa qabel ma jkun intenzjonat 
li l-miżura tidħol fis-seħħ jew tiġġedded. 
F’ċirkostanzi eċċezzjonali, awtorità 
kompetenti tista’ tagħmel in-notifika inqas 
minn 24 siegħa qabel ma jkun intenzjonat 
li l-miżura tidħol fis-seħħ fejn ma jkunx 
possibbli li jingħata avviż ta’ 24 siegħa. 
Notifika skont l-Artikolu 19 għandha ssir 
qabel meta jkun intenzjonat li l-miżura 
tidħol fis-seħħ.

Or. en

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Awtorità kompetenti ta’ Stat Membru li 
tirċievi notifika skont dan l-Artikolu tista' 
tieħu miżuri skont l-Artikoli 16 sa 19 f'dak 
l-Istat Membru fejn tkun sodisfatta li l-
miżura tkun neċessarja sabiex tgħin lill-
awtorità kompetenti l-oħra. L-awtorità 
kompetenti għandha tagħti wkoll notifika 
skont il-paragrafi 1 sa 3 fejn hi tkun qed 
tipproponi li jittieħdu l-miżuri.

4. Awtorità kompetenti ta’ Stat Membru li 
tirċievi notifika skont dan l-Artikolu tista' 
tieħu miżuri skont l-Artikoli 16 sa 19a
f'dak l-Istat Membru fejn tkun sodisfatta li 
l-miżura tkun neċessarja sabiex tgħin lill-
awtorità kompetenti l-oħra. L-awtorità 
kompetenti għandha tagħti wkoll notifika 
skont il-paragrafi 1 sa 3 fejn hi tkun qed 
tipproponi li jittieħdu l-miżuri.

Or. en
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Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li tirċievi notifika skont l-
Artikolu 22 dwar kwalunkwe miżuria li 
għandha tiġi imposta jew mġedda skont l-
Artikolu 16, 17 jew 18, l-AETS għandha fi 
żmien 24 siegħa toħroġ opinjoni dwar jekk 
tqisx li l-miżura jew il-miżura proposta 
tkunx neċessarja biex tiġi indirizzata s-
sitwassjoni eċċezzjonali. L-opinjoni
għandha tiddikjara jekk l-AETS
tikkunsidrax li jkunu nħolqu avvenimenti 
jew żviluppi avversi li jikkostitwixxu 
theddida serja għall-istabilità finanzjarja 
jew għall-fiduċja fis-suq fi Stat Membru 
wieħed jew aktar, jekk il-miżura jew il-
miżura proposta tkunx xierqa u 
proporzjonati sabiex tiġi indirizzata t-
theddida u jekk id-durata proposta tal-
miżuri tkunx ġustifikata. Jekk tqis li dik il-
miżura minn awtoritajiet kompenti oħra 
tkun neċessarja biex tiġi indirizzata t-
theddida, l-AETS għandha tiddikjara wkoll 
dan fl-opinjoni tagħha. L-opinjoni
għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit tal-
internet tal-AETS.

2. Wara li tirċievi notifika skont l-
Artikolu 22 dwar kwalunkwe miżura li 
għandha tiġi imposta jew imġedda skont l-
Artikolu 16, 16a, 17, 18 jew 19a, l-
Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS)
għandha fi żmien 24 siegħa tiddeċiedi jekk 
tqisx li l-miżura jew il-miżura proposta 
tkunx neċessarja biex tiġi indirizzata s-
sitwazzjoni eċċezzjonali. Id-deċiżjoni
għandha tiddikjara jekk l-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS)
tikkunsidrax li jkunu nħolqu avvenimenti 
jew żviluppi avversi li jikkostitwixxu 
theddida serja għall-istabilità finanzjarja 
jew għall-fiduċja fis-suq fi Stat Membru 
wieħed jew aktar, jekk il-miżura jew il-
miżura proposta tkunx xierqa u 
proporzjonata sabiex tiġi indirizzata t-
theddida u jekk id-durata proposta tal-
miżuri tkunx ġustifikata. Jekk l-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS) tqis li dik 
il-miżura minn awtoritajiet kompenti oħra 
tkun neċessarja biex tiġi indirizzata t-
theddida, l-AETS għandha tiddikjara wkoll 
dan fid-deċiżjoni u titlob lil dawk l-
awtoritajiet kompetenti jintroduċu tali 
miżuri fi żmien 24 siegħa. Id-deċiżjoni
għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit tal-
internet tal-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS).

Or. en



PR\840448MT.doc 69/86 PE454.372v01-00

MT

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn tipproponi li tieħu jew tieħu 
miżuri kontrarji għal opinjoni tal-AETS 
imsemmija fil-paragrafu 2 jew li kontra 
opinjoni tal-AETS skont dak il-paragrafu 
tonqos li tieħu l-miżuri, awtorità 
kompetenti għandha tippubblika 
immedjatament fuq is-sit tal-internet 
tagħha avviż li jispjega fid-dettal ir-
raġunijiet tagħha għal dan.

3. Jekk l-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(AETS) tikkunsidra li għandha tiġi 
introdotta miżura fil-livell tal-Unjoni, id-
deċiżjoni tagħha għandha tinkludi 
dikjarazzjoni f'dak is-sens u l-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS) għandha 
tiżgura li din il-miżura tiġi implimentata 
madwar l-Unjoni kollha fi żmien 24 
siegħa. 

Or. en

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(AETS) għandha teżamina mill-ġdid il-
miżuri meħuda skont dan l-Artikolu 
b'mod regolari u fi kwalunkwe każ kull 
tliet xhur. Jekk miżura ma tiġġeddidx 
wara dan il-perjodu ta’ tliet xhur, din 
għandha tiskadi awtomatikament.

Or. en

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mhux ser ikollhom effett detrimentali 
fuq l-effiċjenza tas-swieq finanzjarji, 

imħassar
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inkluż it-tnaqqis tal-likwidità f’dawk is-
swieq jew il-ħolqien ta’ inċertezza għall-
parteċipanti fis-suq, li jkun sproporzjonat 
meta mqabbel mal-benefiċċji tal-miżura.

Or. en

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn awtorità kompetenti jew awtoritajiet 
kompetenti jieħdu miżuri skont l-
Artikolu 16, 17 jew 18, l-AETS tista’ tieħu 
kwalunkwe miżura msemmija fil-
paragrafu 1 mingħajr ma toħroġ l-opinjoni
prevista fl-Artikolu 23.

Fejn awtorità kompetenti jew awtoritajiet 
kompetenti jieħdu miżuri skont l-
Artikolu 16, 16a, 17, 18 jew 19a, l-
Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS)
tista’ tieħu kwalunkwe miżura msemmija 
fil-paragrafu 1 mingħajr ma toħroġ id-
deċiżjoni prevista fl-Artikolu 23.

Or. en

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel ma tiddieċiedi li timponi jew 
iġġedded kwalunkwe miżura msemmija fil-
paragrafu 1, l-AETS għandha tikkonsulta, 
fejn xieraq, lill-Bord Ewropew tar-Riskju 
Sistemiku u awtoritajiet rilevanti oħra.

4. Qabel ma tiddieċiedi li timponi jew 
iġġedded kwalunkwe miżura msemmija fil-
paragrafu 1, l-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS) għandha tinforma, fejn 
xieraq, lill-BERS u lill-awtoritajiet
rilevanti.

Or. en
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Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta permezz 
ta’ atti delegali skont l-Artikolu 36 u bla 
ħsara għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 
38, miżuri li jispeċifikaw kriterji u fatturi li 
għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet 
kompetenti u l-AETS sabiex jiġi 
ddeterminat jekk jinħolqux l-avvenimenti 
jew l-iżviluppi avversi msemmija fl-
Artikoli 16, 17, 18 u 23 u t-theddidiet 
immsemmija fl-Artikolu 24(2)(a). 

Il-Kummissjoni għandha tadotta permezz 
ta’ atti delegali skont l-Artikolu 36 u bla 
ħsara għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 
38, miżuri li jispeċifikaw kriterji u fatturi li 
għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet 
kompetenti u mill-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS) sabiex jiġi ddeterminat 
jekk jinħolqux l-avvenimenti jew l-
iżviluppi avversi msemmija fl-Artikoli 16, 
16a, 17, 18, 19a u 23 u t-theddidiet 
immsemmija fl-Artikolu 24(2)(a). 

Or. en

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità 
kompetenti għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament. L-Istati Membri għandhom 
jinformaw lill-Kummissjoni, lill-AETS u 
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri l-oħra dwar dan.

Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità 
kompetenti għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament. Dawn l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom ikunu awtoritajiet 
pubbliċi. L-Istati Membri għandhom 
jinformaw lill-Kummissjoni, lill-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS) u lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra dwar dan.

Or. en
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Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 30 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30a
Kooperazzjoni mal-Awtorità Superviżorja 

Ewropea (AETS)
1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkooperaw mal-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS) għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament b'konformità mar-
Regolament (UE) Nru .../2010 [AETS]. 
2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS) bl-informazzjoni 
neċessarja kollha biex tkun tista' twettaq 
dmirijietha mingħajr dewmien 
b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
.../2010 [AETS].

Or. en

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(AETS) tista' tagħmel ukoll spezzjonijiet 
fuq il-post imħabbra jew għal għarrieda.
L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS) 
tista' teħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri jwettqu dmirijiet 
investigattivi speċifiċi u spezzjonijiet fuq 
il-post.

Or. en
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Emenda 122

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'konformità mal-Artikolu 30, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jgħaddu l-informazzjoni miksuba mill-
awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi lill-
Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS). 

Or. en

Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-AETS għandha tikkoordina l-iżvilupp 
ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri u 
l-awtoritajiet kompetenti rilevanti ta’ 
pajjiżi terzi. Għal dak il-għan, l-AETS 
għandha tħejji mudell ta' ftehim li jista'
jintuża mill-awtoritajiet kompetenti.

2. L-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(AETS) għandha tikkoordina l-iżvilupp ta’ 
ftehimiet ta’ kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri u 
l-awtoritajiet kompetenti rilevanti ta’ 
pajjiżi terzi. B'konformità mal-Artikolu 16 
tar-Regolament (UE) Nru .../2010 
[AETS], l-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(AETS) għandha tadotta linji gwida għal
mudell ta' ftehim li għandu jintuża mill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tista’ tittrasferixxi d-dejta ta' pajjiż terz u l-

L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tista’ tittrasferixxi lill-awtorità kompetenti 
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analiżi tad-dejta meta l-kondizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 25 jew 26 tad-Direttiva 
95/46/KE jkunu ssodisfati u abbażi ta’ każ 
każ biss. L-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru għandha tkun sodisfatta li t-
trasferiment ikun neċessarju għall-fini ta’ 
dan ir-Regolament. Il-pajjiż terz ma 
għandux jittrasferixxi d-dejta lil pajjiż terz 
ieħor mingħajr l-awtorizzazzjoni espressa
bil-miktub tal-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru.

ta' pajjiż terz id-dejta u l-analiżi tad-dejta 
meta l-kondizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 25 jew 26 tad-Direttiva 95/46/KE 
jkunu ssodisfati u abbażi ta’ każ każ biss. 
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
għandha tkun sodisfatta li t-trasferiment 
ikun neċessarju għall-fini ta’ dan ir-
Regolament. L-awtorità kompetenti ta' 
pajjiż terz ma għandhiex tittrasferixxi d-
dejta lil awtorità kompetenti oħra ta' pajjiż 
terz mingħajr l-awtorizzazzjoni espliċita
bil-miktub tal-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
.../2010 [AETS], l-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS) għandha tadotta linji 
gwida li jikkonċernaw it-tip ta' miżuri 
amministrattivi u penali li għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni
sa mhux aktar tard mill-[1 ta’ Lulju 2012] 
u għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien bi kwalunkwe emenda 

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni u lill-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS) b'dawk id-
dispożizzjonijiet sa [l-1 ta’ Lulju 2012
Għandhom jinnotifikaw mingħajr 
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sussegwenti li taffettwahom. dewmien lill-Kummissjoni u lill-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS) bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwa dawk id-dispożizzjonijiet.

L-Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS) 
għandha tippubblika fuq il-websajt 
tagħha lista ta' miżuri amministrattivi u 
penali eżistenti għal kull Stat Membru. 
Dik il-lista għandha tiġi aġġornata 
regolarment.

Or. en

Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS) 
kull sena b'informazzjoni aggregata 
rigward il-miżuri amministrattivi u penali 
kollha imposti.
Jekk awtorità kompetenti tiżvela lill-
pubbliku l-fatt li miżura amministrattiva 
jew penali tkun ġiet imposta, hija 
għandha, kontemporanjamanet, 
tinnotifika b'dan lill-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS).

Or. en

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħat ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 2(2), 3(7), 4(2), 5(3), 

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 2(2), l-Artikolu 3(7), 
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7(3), 8(3), 9(5), 14(3), 19(4), 19(5) u 25 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta’ żmien indeterminat. 

l-Artikolu 4(2), l-Artikolu 5(3), l-Artikolu 
5a(3), l-Artikolu 7(3), l-Artikolu 7a(3), l-
Artikolu 8(3), l-Artikolu 8a(3), l-Artikolu
9(5), l-Artikolu 14(3), l-Artikolu 19(4), l-
Artikolu 19(5), l-Artikolu 19a(2) u l-
Artikolu 25 għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ erba' snin 
minn...*. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport fir-rigward tal-att delegat sa 
mhux iktar tard minn sitt xhur qabel 
tmiem il-perjodu ta' erba' snin. Id-delega 
ta' setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta' durata 
identika, sakemm tiġi revokata mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
skont l-Artikolu 37.
*ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 129

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha timpenja ruħha 
biex tikkonsulta l-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS).

Or. en

Emenda 130

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħat ta’ delega msemmija fl-
Artikoli 2(2), 3(7), 4(2), 5(3), 7(3), 8(3), 

1. Is-setgħat ta’ delega msemmija fl-
Artikolu 2(2), l-Artikolu 3(7), l-Artikolu
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9(5), 14(3), 19(4), 19(5) u 25 jistgħu jiġu 
rrevokati fi kwalunkwe waqti mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

4(2), l-Artikolu 5(3), l-Artikolu 5a(3), l-
Artikolu 7(3), l-Artikolu 7a(3), l-Artikolu
8(3), l-Artikolu 8a(3,) l-Artikolu 9(5), l-
Artikolu 14(3), l-Artikolu 19(4), l-Artikolu
19(5), l-Artikolu 19a(2) u l-Artikolu 25 
jistgħu jiġu rrevokati fi kwalunkwe waqt
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Or. en

Emenda 131

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna għad-deċiżjoni dwar jekk 
għandhiex tiġi rrevokata d-delega ta’ 
setgħat għandha timpenja ruħha biex 
tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma 
tittieħed deċiżjoni finali, b’indikazzjoni 
tas-setgħat delegati li jistgħu jiġu soġġetti
għal revoka u r-raġunijiet possibbli għal 
dan.

2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna għad-deċiżjoni dwar jekk 
għandhiex tiġi rrevokata d-delega ta’ 
setgħa, għandha timpenja ruħha biex 
tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma 
tittieħed deċiżjoni finali, b’indikazzjoni
tas-setgħa delegata li tista' tiġi soġġetta
għal revoka.

Or. en

Emenda 132

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat fi 
żmien perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-
notifika.

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat fi 
żmien perjodu ta’ tliet xhur mid-data tan-
notifika.

Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill dan il-perjodu għandu jiġi 

Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill dan il-perjodu għandu jiġi 
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estiż b’xahar. estiż bi tliet xhur.

Or. en

Emenda 133

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk, meta jiskadi dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma 
jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, dan 
għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-
seħħ fid-data ddikjarata fih.

2. Jekk, meta jiskadi l-perjodu msemmi fil-
paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew u 
lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw 
għall-att delegat, dan għandu jiġi 
ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data 
ddikjarata fih.

Or. en

Emenda 134

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal att delegat, dan 
ma għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toġġezzjona għandha tagħti r-raġunijiet 
għall-oġġezzjoni għall-att delegat.

3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjona għal att delegat fi 
żmien il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, 
dan ma għandux jidħol fis-seħħ. 
B'konformità mal-Artikolu 296 TFUE, l-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha tagħti r-
raġunijiet għall-oġġezzjoni għall-att 
delegat.

Or. en
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Emenda 135

Proposta għal regolament
Artikolu 39 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39a
Skadenza għall-adozzjoni ta' atti delegati

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti 
delegati skont l-Artikolu 2(2), l-Artikolu 
3(7), l-Artikolu 4(2), l-Artikolu 5(3), l-
Artikolu 5a(3), l-Artikolu 7(3), l-Artikolu 
7a(3), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 8a(3,) l-
Artikolu 9(5), l-Artikolu 14(3), l-Artikolu 
19(4), l-Artikolu 19(5), l-Artikolu 19a(2) u 
l-Artikolu 25 sal-1 ta' Jannar 2013.

Or. en

Emenda 136

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jekk ikunx xieraq li jkun hemm 
rappurtar ċentralizzat direttament lill-
Awtorità Superviżorja Ewropea (AETS);

Or. en

Emenda 137

Proposta għal regolament
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri eżistenti li jaqgħu fl-ambitu ta’ dan 
ir-Regolament, fis-seħħ qabel il-
15 ta’ Settembru 2010, jistgħu jibqgħu 
applikabbli sal-[1 ta’ Lulju 2013] sakemm 

Miżuri eżistenti li jaqgħu fl-ambitu ta’ dan 
ir-Regolament, fis-seħħ qabel il-
15 ta’ Settembru 2010, jistgħu jibqgħu 
applikabbli sal-[31 ta’ Diċembru 2012]
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dawn ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni. sakemm dawn ikunu nnotifikati lill-
Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 138

Proposta għal regolament
Artikolu 41 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41a
Persunal u riżorsi tal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS)

Sal-31 ta' Diċembru 2011, l-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (AETS) għandha 
tivvaluta l-ħtiġijiet ta' personal u riżorsi li 
jirriżultaw mit-teħid tas-setgħat u d-
dmirijiet tagħha b'konformità ma' dan ir-
Regolament u tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-kuntest tal-proposta

F'Settembru 2008, l-SEC adottat miżuri biex tipprojbixxi temporanjament il-bejgħ bin-nieqes 
ta' bosta mijiet ta' ishma tas-settur finanzjarju, deċiżjonijiet li ttieħdu fid-dawl tal-falliment 
tal-Lehman Brothers. Diversi regolaturi Ewropej, fosthom l-FSA, l-AMF u l-BaFin imxew 
fuq il-passi tagħhom u ħadu deċiżjonijiet simili. F'Mejju 2010, wara li ħarġu xnigħat u 
spekulazzjonijiet dwar is-CDS u d-dejn sovran tal-Greċja, il-BaFin adottat projbizzjoni 
temporanja fuq il-bejgħ bin-nieqes skopert u CDS skopert ta' bonds sovrani taż-żona tal-euro. 

In-nuqqas ta' leġiżlazzjoni Ewropea komuni kellha impatt negattiv kemm fuq l-effiċjenza tal-
miżuri meħuda kif ukoll fuq il-prestazzjoni tas-suq intern minħabba li d-deċiżjonijiet meħuda 
minn Stati Membri differenti la kienu kkoordinati u lanqas armonizzati. Konsegwentement, 
huwa diffiċli li jiġi vvalutat l-impatt ta' dawn il-miżuri fuq is-swieq finanzjarji. L-istudji 
empiriċi maħruġa s'issa ma jipprovdux riżultati ċari u inekwivoki dwar l-effetti ekonomiċi tal-
bejgħ bin-nieqes u t-tranżazzjonijiet CDS fir-rigward tal-effiċjenza, il-likwidità u l-volatilità 
tas-swieq. Minkejja dan, il-ħolqien ta' bżieżaq enormi, bħal pereżempju l-bużżieqa tad-dot-
com li nfaqgħet fis-sena 2000, juri li l-bejgħ bin-nieqes għandu kapaċità limitata biex ipatti 
għat-tendenzi f'suq tiela' (bullish market). Barra minn hekk, hemm evidenza li l-bejgħ bin-
nieqes, fuq perjodu ta' żmien medju u twil, għandu effett limitat fuq it-tnaqqis ta' ċerti 
prezzijiet ta' ishma u bonds sovrani, u li dan it-tnaqqis fil-prezz fil-fatt huwa l-iktar marbut 
ma' bidliet negattivi fl-ekonomija reali.  

Studji mwettqa mill-eqqel tal-kriżi fl-2008, li ppruvaw jipprovdu konklużjonijiet konkreti, ma 
wasslu għal imkien. Prinċipalment dan ġara minħabba n-nuqqas ta' miżuri kkoordinati u 
mbagħad anki minħabba nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tal-bejgħ bin-nieqes u t-
tranżazzjonijiet CDS. Madankollu, minkejja l-fatt li huwa diffiċli biex jitkejjel l-effett globali 
tal-bejgħ bin-nieqes, tal-bejgħ bin-nieqes skopert u tas-CDS skopert, l-effetti negattivi, 
elenkati hawn isfel, huma ġeneralment aċċettati:

 Volatilità ikbar u riskju li s-swieq ikollhom reazzjoni eċċessiva, speċjalment 
f'perjodi ta' instabilità finanzjarja

Il-bejgħ bin-nieqes u l-bejgħ bin-nieqes skopert jistgħu jwasslu kemm għal reazzjoni 
eċċessiva meta jaqgħu il-prezzijiet tal-ishma kif ukoll għal separazzjoni (decoupling) mill-
valur tas-suq fundamentali (dec). Ir-riskji jiżdiedu bil-fatt li dawn il-pożizzjonijiet bin-
nieqes jistgħu jittieħdu b'kapital limitat ħafna. Dawn il-prattiki jżidu konsegwentement l-
ingranaġġ użat fis-sistema finanzjarja, u dan huwa aċċettat b'mod unanimu bħala kawża 
tal-kriżi finanzjarja. 

 Riskju ikbar ta' abbuż tas-suq, b'mod partikulari permezz ta' negozju li jsir fl-
istess jum

Ir-regoli dwar l-abbuż tas-suq jistgħu jiġu infurzati biss jekk ir-regolaturi jkollhom l-
informazzjoni neċessarja kollha disponibbli għalihom. Il-bejgħ bin-nieqes u speċjalment 
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il-bejgħ bin-nieqes skopert, jagħti lok għal manipulazzjonijiet tal-prezz għad-detriment 
tal-investituri istituzzjonali jew individwali minħabba li jaffettwa l-iffurmar tal-prezzijiet 
matul jum ta' negozju wieħed. 

 Inflazzjoni tat-titoli u riskju ta' nuqqas ta' titoli

Il-bejgħ bin-nieqes skopert jista' jwassal għal sitwazzjoni ta' inflazzjoni tat-titoli fejn l-
ammont ta' titoli li jinbiegħu jkun ogħla mill-ammont ta' titoli disponibbli realment fis-
suq. B'dan il-mod, il-bejgħ bin-nieqes qawwi ta' titoli tal-Volkswagen fl-2008, flimkien 
ma' akkumulazzjoni ta' titoli mill-Porsche, wasslu għal nuqqas ta' titoli disponibbli. Din il-
pressjoni fuq l-ishma tal-Volkswagen wasslet biex il-manifattur tal-karozzi jkollu l-ikbar 
kapitalizzazzjoni tas-suq fid-dinja kollha; dan ammonta għal 370 miljun dollaru.

 Riskju ta' falliment tas-saldu

Ir-riskju ta' falliment tas-saldu mhux neċessarjament huwa marbut mal-bejgħ bin-nieqes 
skopert iżda l-bejgħ bin-nieqes skopert jesponi lill-bejjiegħ għal riskji ogħla ta' falliment 
tas-saldu. 

 Żieda fit-tgħawwiġ b'rabta ma' informazzjoni mhux simetrika u impatt 
sinifikanti fuq il-kundizzjonijiet ta' finanzjament. 

L-użu ta' CDS bħala għodda biex jiġi vvalutat ir-riskju sovran għandu impatt kbir fuq ir-
rata ta' interess u għalhekk fuq l-allokazzjoni tal-assi fl-ekonomija reali. In-nuqqas ta' 
effiċjenza ta' dawn is-swieq jista' jwassal għal tgħawwiġ fl-allokazzjoni ta' kapital għall-
ekonomija reali. 

Fid-dawl tar-riskji identifikati hawn fuq, hemm bżonn ta' miżuri permanenti li jipprovdu qafas 
solidu biex jiġu indirizzati dawn l-effetti negattivi potenzjali. Barra minn hekk, l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti u l-AETS għandhom bżonn sett ta' għodda għal ċirkostanzi 
straordinarji. In-nuqqas attwali ta' għodda disponibbli għar-regolaturi qed jillimita l-kapaċità 
tagħhom li jantiċipaw u jirreaġixxu għal ċirkostanzi straordinarji. Il-kapaċità tagħhom li 
jaġixxu b'mod effiċjenti hija limitata wkoll bin-nuqqas ta' miżuri kkordinati u infurzar komuni 
ta' dawn il-miżuri. Dan huwa saħansitra iktar importanti minħabba li l-istudji jissuġġerixxu li 
l-miżuri restrittivi fuq il-bejgħ bin-nieqes iwasslu biss għal tnaqqis fil-volatilità jekk il-
projbizzjoni tkun immirata lejn l-atturi li jiddestabilizzaw il-prezzijiet tal-ishma. 

Bħala reazzjoni għar-riskji identifikati, il-proposta tal-Kummissjoni tinkludi:
 Regoli ta' trasparenza li jiddependu fuq in-notifika ta' pożizzjonijiet bin-nieqes netti u 

l-immarkar tal-ordnijiet bin-nieqes.
 Limitazzjonijiet fuq il-bejgħ bin-nieqes skopert abbażi tar-"regola ta' lokalizzazzjoni" 

flimkien ma' proċedura ta' xiri sfurzat.
 Setgħat estiżi li jipprovdu lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti bil-kapaċità li jaġixxu 

fi żminijiet ta' kriżi li jipprovdu lill-AETS bil-kapaċità li tikkoordina u tarmonizza 
dawn l-intervenzjonijiet. 

1. Ambitu tar-regolament u Definizzjoni tal-Bejgħ bin-Nieqes
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 In-natura tal-istrumenti finanzjarji koperti b'dan ir-regolament
Ir-rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi kopert ambitu wiesa' ta' strumenti 
finanzjarji u biex ir-regolament ikun iffukat l-iktar fuq it-titoli, id-dejn sovran u s-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu (CDS). 

Ir-rapporteur jikkunsidra li jkun xieraq li s-sistema ta' notifika msemmija fl-Artikolu 8 għad-
dejn Sovran u s-CDS tiġi estiża għad-dejn korporattiv u s-CDS korporattiv. L-estensjoni 
għandha tiżgura lill-emittenti li ma jkun hemm l-ebda manipulazzjoni tal-press fuq dawn l-
istrumenti minħabba li tali manipulazzjoni tista' twassal għal żieda fil-kostijiet tas-self għall-
emittenti u għalhekk tippenalizza l-ekonomija reali.

 Ambitu tas-swieq kopert b'dan ir-regolament
Ir-rapporteur jikkunsidra li r-regolament m'għandux idgħajjef il-kundizzjonijiet ugwali fost l-
atturi tas-suq differenti u b'mod partikulari m'għandux jippenalizza s-swieq irregolati permezz 
tal-eżenzjoni tat-tranżazzjonijiet barra l-Borża.

 Applikazzjoni barra mill-Unjoni
Ir-rapporteur jaqbel mas-soluzzjoni tal-Kummissjoni li dawn ir-regolamenti jiġu applikati 
għall-persuni naturali jew legali kollha indipendentement minn jekk humiex residenti jew 
huma stabbiliti ġewwa jew barra l-Unjoni. Dawn il-miżuri huma neċessarji biex jiżguraw li l-
kummerċjanti ma jirrilokawx minħabba raġunijiet regolatorji. Barra minn hekk dan 
jiggarantixxi t-trattament ugwali tal-investituri Ewropej u dawk mhux Ewropej.

 Definizzjoni tal-pożizzjonijiet ta' bejgħ bin-nieqes u s-CDS skoperti - Artikolu 3-
4

Ir-rapporteur jaqbel mad-definizzjoni tal-Kummissjoni tal-pożizzjonijiet ta' bejgħ bin-nieqes. 

Ir-rapporteur jikkunsidra li l-investituri kollha li jkollhom CDS bla ma jkunu jippossjedu l-
bond sottostanti għandhom jitqiesu li jkollhom pożizzjoni ta' CDS skopert. L-użu ta' CDS 
bħala prokura biex jiġu ħħeġġjati strumenti finanzjarji oħrajn billi tiżdied id-domanda għal 
CDS sovrani għandu tendenza li jibgħat messaġġi qarrieqa lis-suq. Messaġġ qarrieq ta' dan it-
tip jista' jpoġġi f'riskju l-ispejjeż ta' finanzjament ta' Stat Membru u b'hekk iżid il-pressjoni 
fuq finanzi pubbliċi li diġà jkunu jinsabu taħt pressjoni.

2. rekwiżiti ta' Trasparenza
 Notifika tal-pożizzjonijiet

Ir-rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni, ibbażata fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-
KRET li tiġi imposta notifika ta' pożizzjonijiet bin-nieqes sinifikanti f'ishma, fid-dejn Sovran 
u fis-CDS. It-trasparenza ikbar li tinkiseb permezz ta' din in-notifika se ssaħħaħ il-fiduċja tal-
investituri u l-faddala fis-suq tat-titoli. 

Fir-rigward tat-titoli, l-approċċ fuq żewġ livelli jidher xieraq b'livell limitu ta' 0.2% tal-valur 
tal-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija kkonċernata għan-notifika lill-awtoritajiet 
kompetenti u livell limitu ta' 0.5% għall-iżvelar pubbliku. 

Fir-rigward tad-dejn sovran u s-CDS, ir-rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni li 
jiġu nnotifikati l-pożizzjonijiet tal-istrumenti ta' dejn lir-regolaturi biss.
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Ir-rapporteur jikkunsidra li sistema ta' notifika simetrika għall-bejgħ fit-tul ibbażata fuq l-
ingranaġġ tkun mixtieqa wkoll sabiex ir-regolaturi jkollhom indikazzjoni aktar preċiża tal-
ingranaġġ użat għall-ħolqien ta' pożizzjonijiet spekulattivi. 

F'ċirkostanzi straordinarji, ir-rapporteur jirrakkomanda bl-istess mod il-possibilità li r-
regolaturi jintroduċu rekwiżit ta' notifika fuq is-selliefa ta' strumenti finanzjarji. Din in-
notifika għandha tiżgura li r-regolaturi jkunu infurmati kif xieraq dwar pressjonijiet potenzjali 
fuq in-naħa tas-self tat-titoli li ta' sikwit huma sinonimi ma' pożizzjonijiet ta' bejgħ bin-nieqes 
importanti.

 L-immarkar ta’ ordinijiet ta' bejgħ bin-nieqes
Ir-rapporteur jappoġġa l-prinċipju tal-proposta tal-Kummissjoni. 

L-immarkar tal-bejgħ bin-nieqes huwa l-uniku mod biex jiġu ssorveljati l-flussi u għalhekk 
huwa komplementari għan-notifika tal-pożizzjonijiet fi tmiem il-jum tan-negozju. L-immarkar 
jgħin lir-regolaturi fil-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti ta' notifika u se jtihom stampa 
iktar ċara tal-volum reali tal-bejgħ bin-nieqes. Minbarra dan, se jipprovdi għodda lir-
regolaturi biex jikkontrollaw in-nuqqas ta' manipulazzjonijiet tal-prezz permezz ta' 
operazzjonijiet ta' bejgħ bin-nieqes fil-jum tan-negozju. 

Ma hemmx dubji fir-rigward tal-fattibilità tal-immarkar minħabba li dan huwa diġà infurzat 
fl-Istati Uniti u fl-Asja, u permezz tal-adozzjoni ta' din is-sitema l-Unjoni Ewropea se tkun 
qed tallinja ruħha ma' standards internazzjonali. L-ispejjeż tal-implimentazzjoni mhumiex 
ċerti imma fuq perjodu ta' żmien fit-tul jiġu insinifikanti minħabba li l-ordnijiet mhumiex 
iktar għoljin fil-pajjiżi fejn il-proċeduri tal-immarkar huma infurzati. Madankollu, sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż tal-implimentazzjoni, ir-rapporteur jirrakkomanda li jiġi stabbilit perjodu 
ta' tranżizzjoni sabiex iċ-ċentri tan-negozjar ikunu jistgħu jadottaw l-immarkar bħala parti 
mill-aġġornament tas-soltu tal-interface għat-twettiq tal-ordnijiet. Jidher xieraq li jkun hemm 
perjodu ta' tranżizzjoni ta' tliet snin.

Sabiex jiġu garantiti kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd, ir-rapporteur jirrakkomanda li l-
ordnijiet kollha jiġu mmarkati kull fejn jistgħu jiġu nnegozjati inklużi t-tranżazzjonijiet OTC.

3. Bejgħ bin-Nieqes skopert u CDS skopert
 Restrizzjonijiet fuq il-bejgħ bin-nieqes skopert

Ir-rapporteur jappoġġa l-limitazzjoni tal-bejgħ bin-nieqes kollu fir-rigward ta' dawk ibbażati 
fuq titoli mislufa jew ta' titoli li fuqhom ikun garantit is-self.

 Il-projbizzjoni ta' CDS skopert
Ir-rapporteur jappoġġa l-proposta li tiġi ristretta l-possibilità ta' xiri ta' CDS sovran fir-rigward 
ta' dawk li jippossjedu dak id-dejn sovran. It-tranżazzjonijiet CDS jeħtieġ li jkunu bbażati fuq 
il-prinċipju tal-interess assigurabbli. 

Ir-rapporteur għandu dubji wkoll dwar l-utilità li l-istituzzjonijiet finanzjarja jitħallew jixtru 
CDS sovran fuq dejn tal-Istat Membru tagħhom stess minħabba li dawn l-istituzzjonijiet 
finanzjarji x'aktarx li ma jkampawx f'kaz ta' inadempjenza sovrana tal-Istat Membru tagħhom 
stess.
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 Proċeduri ta' xiri sfurzat u penali bit-T+4
Ir-rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni ta' proċeduri awtomatiċi ta' xiri sfurzat ta' 
ishma bit-T+4 fil-każ ta' falliment tas-saldu akkumpanjat b'penali. L-eżempju tal-Istati Uniti 
fejn tali miżura ilha tiġi applikata mill-2008 juri b'mod ċar li din il-miżura wriet li hija 
effiċjenti biex tiżgura dixxiplina fis-saldu. 

Ir-rapporteur jikkunsidra li dawn il-proċeduri ta' xiri għandhom jiġu applikati għat-
tranżazzjonijiet kollha, inklużi t-tranżazzjonijiet OTC, u li n-natura u l-livell minimu tal-
mekkaniżmu ta' sanzjonijiet għandu jiġi definit mill-AETS sabiex tiġi evitata l-kompetizzjoni 
bejn iċ-ċentri tan-negozjar dwar dawn il-kriterji regolatorji.

4. Eżenzjonijiet
 Is-suq prinċipali barra mill-Unjoni Ewropea

Ir-rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni. Ir-rilokazzjoni għal skopijiet regolatorji 
għad-detriment tal-UE tidher improbabbli minħabba regolamenti attwali tas-suq tal-Istati 
Uniti tal-Amerika.

 Eżenzjonijiet għal attività tal-ġeneraturi tas-suq 
Ir-rapporteur jappoġġa l-prinċipju li jingħataw eżenzjonijiet għal attivitajiet tal-ġeneraturi tas-
suq. Il-ġeneraturi tas-suq jipprovdu likwidità li hija essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-
swieq u jeħtieġ li tali funzjoni tiġi protetta minn imġiba ta' opportuniżmu ta' parteċipanti 
oħrajn tas-suq. Bi tpattija għal dawn l-eżenzjonijiet għandu jkun hemm impenn reali li tiġi 
pprovduta likwidità lis-suq fuq bażi regolari u kontinwa. Jeħtieġ li jiġu definiti standards 
komuni mill-AETS sabiex tiġi garantita interpretazzjoni uniformi madwar l-Unjoni.

Minkejja dan, ir-rapporteur jikkunsidra li huwa kruċjali li jiġi evitat kwalunkwe użu ħażin ta' 
dawn l-eżenzjonijiet. Għalhekk, il-ġeneraturi tas-suq li m'għandhomx il-Ħajt taċ-Ċina bejn l-
attivitajiet tal-ġeneraturi tas-suq u l-attivitajiet tan-negozjar tal-proprjetà li ma jkunux inizjati 
fuq l-ordijiet tal-klijenti m'għandhomx jitħallew jagħmlu użu minn dawn l-eżenzjonijiet. 
Barra minn hekk, sabiex ir-regolatur ikollu l-possibilità li jivverifika kwalunkwe użu ħażin 
tal-eżenzjoni min-naħa ta' ġeneratur tas-suq, ir-rapporteur jikkunsidra l-possibilità li l-
ġeneraturi tas-suq jiġu inklużi fir-rekwiżiti tal-Artikolu 5 tar-regolament attwali minħabba li l-
operazzjonijiet tal-ġeneraturi tas-suq komuni m'għandomx iwasslu għall-ħolqien ta' pożizzjoni 
direzzjonali. Bl-istess mod, il-ġeneraturi tas-suq m'għandhomx jitħallew iżommu 
pożizzjonijiet bin-nieqes skoperti lil hinn minn dewmien raġonevoli bla ma jisselfu l-
istrument finanzjarju minħabba li l-ġeneraturi tas-suq mhumiex eżentati mill-obbligi tas-
saldu. 

5. Is-setgħat ta' intervent tal-awtoritajiet kompetenti
 Restrizzjonijiet fuq il-bejgħ bin-nieqes u fuq it-tranżazzjonijiet CDS 

f'avvenimenti avversi:
Ir-rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni li tikkonferixxi setgħat estiżi lill-
awtoritajiet Nazzjonali kompetenti biex jirreaġixxu f'kundizzjonijiet avversi. Ir-rapporteur 
jissuġġerixxi, bl-istess loġika, li r-regolaturi jingħataw is-setgħa li jintroduċu regola tal-uptick 
- prezz minimu għal bejgħ bin-nieqes - f'tali sitwazzjonijiet. 

 Restrizzjonijiet possibbli ta' bejgħ bin-nieqes f'każ li prezz jinżel b'mod 
sinifikanti
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Ir-rapporteur jappoġġa l-prinċipju ta' din il-miżura. Sabiex ikun hemm infurzar konsistenti fis-
suq intern u sabiex jinżammu kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd, ir-rapporteur jikkunsidra li 
r-restrizzjoni fuq strument finanzjarju partikolari għandu jiġi applikat għat-trażazzjonijiet 
kollha kull fejn ikunu jistgħu jitwettqu. 

6 Is-setgħat ta' intervent mill-AETS
 Koordinazzjoni mill-AETS

Ir-rapporteur japprova s-setgħat ta' koordinazzjoni mogħtija lill-AETS. Ir-rapporteur jappoġġa 
bl-istess mod l-adozzjoni mill-AETS ta' linji gwida għall-mizuri kollha li jistgħu jwasslu għal 
interpretazzjonijiet diverġenti mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 

 Is-setgħat ta' Intervent għall-AETS
Ir-rapporteur huwa sodisfatt bis-setgħat mogħtija lill-AETS fil-proposta tal-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni użat il-possibilitajiet kollha li joffri r-regolament AETS. Is-setgħat mogħtija lill-
AETS jippermettu implimentazzjoni koerenti tal-miżuri ta' emerġenza fil-livell tal-Unjoni 
Ewropea. 


