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***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***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 id-
dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta' investiment
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)352),

– 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 (C7-0179/2012),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-
14 ta' Novembru 20121,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0000/2012),

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.

                                               
1 ĠU Ċ (Għadha ma ġietx ippubblikata fil-ĠU).
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Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

konsumatur, fejn ir-rendiment offrut lill-
investitur ikun skopert għall-prestazzjoni 
ta' assi wieħed jew iżjed jew ta’ valuri 
referenzjarji. Dan għandu jinkludi dawk il-
prodotti ta’ investiment bħall-fondi ta’ 
investiment, il-poloz tal-assigurazzjoni fuq 
il-ħajja b'element ta’ investiment, u l-
prodotti fil-livell ta' konsumatur inklużi l-
assi li jinżammu direttament, bħall-ishma 
korporattivi jew il-bonds sovrani. Il-
prodotti strutturati aggregati fil-livell ta' 
konsumatur jinterċedu bejn l-investitur u 
s-swieq permezz ta’ proċess ta’ 
"aggregazzjoni", pakkettjar jew ġbir 
flimkien tal-assi sabiex jinħolqu skoperturi 
differenti, jiġu pprovduti karatteristiċi 
differenti lill-prodott, jew jinkisbu strutturi
differenti tal-ispejjeż meta pparagunat ma’ 
parteċipazzjoni diretta. Din l-
"aggregazzjoni" tista’ tippermetti lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur jidħlu fi 
strateġiji ta' investiment li kieku ma kinux 
ikunu aċċessibbli jew prattiċi, imma tista’ 
teħtieġ ukoll li informazzjoni addizzjonali 
titqiegħed għad-dispożizzjoni, b’mod 
partikolari biex tippermetti l-ipparagunar 
bejn il-modi differenti ta’ investimenti 
aggregati.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-
Regolament hija fuq it-titjib tal-
paragunabbiltà u l-komprensjonabbiltà tal-
informazzjoni dwar prodotti ta' investiment 
li jkunu qed jiġu kkummerċjalizzati lil 
investituri fil-livell ta' konsumatur, skemi 
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għandhom għalhekk ikunu esklużi mill-
kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament. 
Assi b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma 
tal-kumpaniji jew il-bonds sovrani, 
mhumiex prodotti ta’ investiment 
aggregati, u għalhekk għandhom jiġu 
esklużi. Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-
Regolament hija fuq it-titjib tal-
paragunabbiltà u l-komprensjonabbiltà tal-
informazzjoni dwar prodotti ta' investiment 
li jkunu qed jiġu kkummerċjalizzati lil 
investituri fil-livell ta' konsumatur, skemi 
tal-pensjoni tax-xogħol li jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ irtirar okkupazzjonai jew id-
Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li humiex għall-
bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribbwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

tal-pensjoni tax-xogħol li jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ rtirar okkupazzjonali jew id-
Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II), ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-
Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 
tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 
tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-impjegatur 
u sakemm l-impjegat ma għandux għażla 
fir-rigward tal-fornitur tal-prodott tal-
pensjoni. Fondi ta’ investiment dedikati 
għall-investituri istituzzjonali mhumiex fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament lanqas, peress li mhumiex
għall-bejgħ lil investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Madankollu, prodotti ta' 
investiment bil-għan ta' akkumulazzjoni ta' 
tfaddil għal pensjonijiet individwali 
għandhom jibqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni għax spiss jikkompetu ma' 
prodotti oħra taħt dan ir-Regolament u 
huma distribwiti b'mod simili lill-
investituri fil-livell ta' konsumatur.
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Or. en

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar ir-
relazzjoni bejn l-obbligi stabbiliti minn dan 
ir-Regolament u l-obbligi stabbiliti mid-
Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ u li temenda d-
Direttiva 2001/343/KE, u d-
Direttiva 2009/138/KE, huwa neċessarju li 
jiġi stabbilit li dawn id-Direttivi huma 
komplementari għal dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-manifatturi tal-prodotti ta’ 
investiment – bħall-maniġers tal-fondi, l-
impriżi tal-assigurazzjoni, l-emittenti tat-
titoli, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew id-
ditti tal-investiment – għandhom ifasslu d-
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti 
ta’ investiment li jimmanifatturaw, peress 
li jinsabu fl-aħjar qagħda biex ikunu jafu l-
prodott u jkunu responsabbli għalih. Id-
dokument għandu jitfassal mill-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment qabel il-prodotti 
jkunu jistgħu jinbiegħu lill-investituri fil-
livell ta' konsumatur. Madankollu, fejn il-
prodott ma jinbiegħx lill-investituri fil-

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

Madankollu, fejn il-prodott ma jinbiegħx 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur, ma 
hemmx il-ħtieġa li jitfassal dokument bit-
tagħrif ewlieni, u fejn mhux prattiku għall-
manifattur tal-prodott ta’ investiment li 
jfassal id-dokument bit-tagħrif ewlieni, dan 
jista’ jiġi ddelegat lil ħaddieħor. Sabiex jiġi 
żgurat it-tixrid wiesa’ u d-disponibbiltà 
tad-dokumenti bit-tagħrif ewlieni, dan ir-
Regolament għandu jippermetti l-
pubblikazzjoni mill-manifattur tal-prodott 
ta’ investiment permezz ta’ websajt tal-
għażla tiegħu.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) B’mod li qed jiżdied, l-investituri fil- (13) B’mod li qed jiżdied, l-investituri fil-
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livell ta' konsumatur mhux qegħdin ifittxu 
biss rendiment finanzjarju bid-deċiżjonijiet 
tal-investiment tagħhom. Spiss ifittxu 
wkoll finijiet oħra bħall-għanijiet soċjali 
jew ambjentali. Barra minn hekk, l-
informazzjoni dwar l-aspetti mhux 
finanzjarji tal-investimenti tista’ tkun 
importanti għal dawk li qed ifittxu biex 
jagħmlu investimenti sostenibbli u fuq tul 
ta’ żmien. Madankollu, informazzjoni dwar 
ir-riżultati soċjali, ambjentali jew ta’ 
governanza li jkun qed ifittex il-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment tista’ tkun 
diffiċli li tiġi pparagunata jew tista' tkun 
nieqsa għal kollox. Għalhekk, huwa 
mixtieq li d-dettalji tal-informazzjoni jiġu 
armonizzati iżjed fir-rigward ta' jekk tqisux 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali jew ta’ 
governanza, u jekk inhu hekk, b’liema 
modi.

livell ta' konsumatur mhux qegħdin ifittxu 
biss rendiment finanzjarju bid-deċiżjonijiet 
tal-investiment tagħhom. Spiss ifittxu 
wkoll finijiet oħra bħall-għanijiet soċjali 
jew ambjentali. Barra minn hekk, l-
informazzjoni dwar l-aspetti mhux 
finanzjarji tal-investimenti tista’ tkun 
importanti għal dawk li qed ifittxu biex 
jagħmlu investimenti sostenibbli u fuq tul 
ta’ żmien. Madankollu, informazzjoni dwar 
ir-riżultati soċjali, ambjentali jew ta’
governanza li jkun qed ifittex il-manifattur 
tal-prodott ta’ investiment tista’ tkun 
diffiċli li tiġi pparagunata jew tista' tkun 
nieqsa għalkollox. Għalhekk, huwa mixtieq 
li d-dettalji tal-informazzjoni jiġu 
armonizzati iżjed fir-rigward ta' jekk tqisux 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali jew ta’ 
governanza, u jekk inhu hekk, b’liema 
modi. Ta' min ukoll li jiġi divulgat jekk il-
prodott huwiex investiment, definit bħala 
wieħed li jikkontribwixxi għall-
finanzjament ta' kumpaniji jew proġetti, 
jew imħatra definita bħala "zero sum 
game" li ma tiffinanzja ebda kumpanija 
jew proġett.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jkun distint b'mod ċar minn 
kwalunkwe komunikazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. Is-sinifikat tiegħu 
ma għandux jitnaqqas minħabba dawk id-
dokumenti l-oħra.

(14) Id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
għandu jkun distint u separat b'mod ċar 
minn kwalunkwe komunikazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. Is-sinifikat tiegħu 
ma għandux jitnaqqas minħabba dawk id-
dokumenti l-oħra. L-investitur fil-livell ta' 
konsumatur għandu jindika li kkunsidra 
d-dokument bit-tagħrif ewlieni.

Or. en
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Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intermedjarji għandhom ikunu obbligati jipprovdu informazzjoni, pereżempju dwar l-
ispejjeż reali, ir-remunerazzjoni tagħhom jew ir-reġim fiskali tal-prodotti ta' 
investiment. L-informazzjoni kollha meħtieġa biex tittieħed deċiżjoni infurmata biex isir 
investiment fi prodott għandha tkun disponibbli permezz ta' dokument wieħed.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni huma 
s-sies tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment 
minn investituri fil-livell ta' konsumatur. 
Għal din ir-raġuni, il-manufatturi ta' 
prodotti ta' investiment għandhom 
responsabbiltà importanti, lejn l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur, li jikkonformaw 
mar-regoli ta' dan ir-Regolament. Għalhekk 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-investituri 
fil-livell ta' konsumatur li ddipendew fuq 

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

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

Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Iż-żieda tas-setgħat u l-kompetenzi 
allokati lill-Unjoni u lill-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali għandha tkun 
iffaċilitata permezz ta' riżorsi ta' persunal 
suffiċjenti u ta' mezzi finanzjarji xierqa.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
standards tekniċi regolatorji żviluppati 
mill-AETS, l-ABE u l-AEAPX skont l-
Artikolu 8 rigward il-metodoloġija 
sottostanti l-preżentazzjoni tar-riskju u l-
benefiċċji u l-kalkolu tal-ispejjeż permezz 
ta' atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u skont l-Artikoli 10 sa 14 
rispettivi tar-Regolamenti (UE) 
Nru 1093/2010, 1094/2010 u 1095/2010.

(26) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
standards tekniċi regolatorji żviluppati 
mill-AETS, l-ABE u l-AEAPX skont l-
Artikolu 8 rigward il-metodoloġija 
sottostanti l-preżentazzjoni tar-riskju u l-
benefiċċji u l-kalkolu tal-ispejjeż u l-
kriterji ambjentali, soċjali jew ta' 
governanza permezz ta' atti delegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u skont 
l-Artikoli 10 sa 14 rispettivi tar-
Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, 
1094/2010 u 1095/2010.

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intermedjarji għandhom ikunu obbligati jipprovdu informazzjoni, pereżempju dwar l-
ispejjeż reali, ir-remunerazzjoni tagħhom jew ir-reġim fiskali tal-prodotti ta' 
investiment. L-informazzjoni kollha meħtieġa biex tittieħed deċiżjoni infurmata biex isir 
investiment fi prodott għandha tkun disponibbli permezz ta' dokument wieħed.

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) titoli oħra li ma jinkorporawx 
derivattiv;

imħassar

Or. en

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) 'persuna li tbigħ prodotti ta' 
investiment' tfisser persuna li 
tikkummerċjalizza, tiddistribwixxi jew 
tbigħ prodotti ta' investiment lil investitur 
fil-livell ta' konsumatur, lil distributur jew 
lil persuna li taġixxi bħala intermedjarju 
għal investiment minn investitur fil-livell 
ta' konsumatur;

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Proċess ta' approvazzjoni ta' prodott

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

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-KID m'għandux ikun fih xi messaġġ ta' kummerċjalizzazzjoni jew xi rakkomandazzjoni 
biex jinxtara l-investiment, iżda dan mhuwiex imniżżel b'mod ċar fir-Regolament 
propost. Billi m'hemmx ċertezza li l-KIDs kollha se jkunu soġġetti għal ftehim minn 
qabel minn awtorità kompetenti qabel it-tixrid tagħhom, din id-dispożizzjoni trid tkun 
kemm jista' jkun eżatta.

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Membru fejn jiġi distribwit il-prodott ta' 
investiment, jew fejn ikun ġie miktub 
b’lingwa differenti, dan għandu jiġi tradott 
f’waħda minn dawn il-lingwi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 7 propost jista' jkun problematiku: minħabba l-kliem li ntuża, investiment fil-
livell ta' konsumatur jista' jiġi propost b'lingwa li ma tinftiehemx (sew) mill-konsumatur.

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

iii) indikazzjoni dwar jekk il-prodott ta’ 
investiment hux qed jimmira għal riżultati 
ambjentali, soċjali jew ta’ governanza 
speċifiċi, fosthom jekk il-prodott huwiex 
investiment jew imħatra, u jekk hu hekk, 
indikazzjoni tar-riżultati li qed jimmira 
għalihom u kif dawn se jinkisbu; huma 
biss il-prodotti li x-xiri tagħhom 
jikkontribwixxi direttament jew 
indirettament għall-finanzjament jew 
għat-traħħis tal-ispiża ta' finanzjament 
futur ta' proġett jew ta' kumpanija li 
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jistgħu jiġu mmarkati bħala investiment;

Or. en

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt e kif emendat.

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni mogħtija minn skema ta' garanzija jew ta' kumpens jista' jkollha suriet 
differenti: l-iskema ta' kumpens tal-investituri tipproteġi lill-klijent mit-telf tal-istrument 
mid-ditta tal-investiment, mhux mit-telf finanzjarju minħabba l-volatilità tal-assi 
sottostanti jew l-insolvenza tal-emittenti ta' dawk l-assi sottostanti. Dan ir-Regolament 
għandu jkun aktar preċiż biex jiġi evitat kwalunkwe użu ħażin ta' din id-dispożizzjoni.

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhuma r-
riskji u x’nista’ nieħu lura?", il-profil tar-
riskji u l-benefiċċji tal-prodott ta’ 
investiment, inkluż indikatur f’għamla 
sommarja ta’ dan il-profil u t-twissijiet fir-
rigward ta’ kwalunkwe riskju speċifiku li 
jista' ma jkunx rifless bis-sħiħ fl-indikatur 
f’għamla sommarja;

(e) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhuma r-
riskji u x’nista’ nieħu lura?", il-profil tar-
riskji u l-benefiċċji tal-prodott ta’ 
investiment, inkluż indikatur f’għamla 
sommarja ta’ dan il-profil espress bħala 
xenarji indikattivi tal-prestazzjoni fil-
ġejjieni u twissijiet fir-rigward ta’ 
kwalunkwe riskju speċifiku li jista' ma 
jkunx rifless bis-sħiħ fl-indikatur f’għamla 
sommarja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xenarji indikattivi tal-prestazzjoni fil-ġejjieni huma għodda utli ħafna li tipprovdi 
informazzjoni dwar ir-riskju u r-rendiment b'mod intelliġibbli u preferibbli għal 
indikatur tar-riskji bbażat fuq it-"track record" tal-prestazzjoni fl-imgħoddi.

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) taħt it-taqsima bit-titolu "Kif mar fil-
passat?", il-prestazzjoni fl-imgħoddi tal-
prodott ta’ investiment, jekk dan huwa 
rilevanti skont in-natura tal-prodott u t-tul 
tar-rekord tal-prestazzjoni tiegħu fl-
imgħoddi. Il-prestazzjoni fl-imgħoddi 
għandha tiġi divulgata biss bi twissija 
xierqa li mhijiex indikazzjoni affidabbli 
tal-prestazzjoni fil-ġejjieni. Meta l-
istrateġija dwar l-investiment tirreferi 
għal punt ta' riferiment, il-prestazzjoni li 
sservi bħala punt ta' riferiment tiġi 
ppubblikata flimkien mal-prestazzjoni tal-
prodott ta' investiment;

Or. en
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Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Meta applikabbli, il-persuni li jbigħu 
prodotti ta' investiment għandhom 
jispeċifikaw:
(i) ir-reġim fiskali tal-prodott ta' 
investiment fl-Istat Membru fejn 
jirrakkomandaw jew jiddistribwixxu 
attivament il-prodott ta' investiment; 
(ii) l-ispejjeż marbuta mal-prodott ta' 
investiment meta jkunu l-intermedjarji;
(iii) il-kummissjonijiet, ir-retroċessjonijiet 
jew benefiċċji oħra marbuta mat-
tranżazzjoni mħallsa mill-manifattur jew 
minn parti terza, kif previst fid-
Direttiva 2004/39/KE u fid-
Direttiva 2002/39/KE.

Or. en

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 23 
li jispeċifikaw id-dettalji dwar il-
preżentazzjoni u l-kontenut ta’ kull wieħed 
mill-elementi tal-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, il-preżentazzjoni u d-
dettalji tal-informazzjoni l-oħra li l-
manifattur tal-prodott jista’ jinkludi fid-
dokument bit-tagħrif ewlieni kif imsemmi 
fil-paragrafu 3, u d-dettalji tal-format 
komuni u s-simbolu komuni msemmija fil-
paragrafu 4. Il-Kummissjoni għandha tqis 
id-differenzi bejn il-prodotti ta’ 
investiment u l-kapaċitajiet tal-investituri 
fil-livell ta' konsumatur kif ukoll il-
karatteristiċi tal-prodotti ta’ investiment li 
jippermettu lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur jagħżel bejn investimenti 
sottostanti differenti jew għażliet oħra li 
joffri l-prodott, inkluż fejn din l-għażla 
tista’ sseħħ f’punti taż-żmien differenti, 
jew fejn tista’ tinbidel fil-ġejjieni.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 23 
li jispeċifikaw id-dettalji dwar il-
preżentazzjoni u l-kontenut ta’ kull wieħed 
mill-elementi tal-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2 u 3a, il-preżentazzjoni u d-
dettalji tal-informazzjoni l-oħra li l-
manifattur tal-prodott u l-persuna li tbigħ 
prodotti ta' investiment jistgħu jinkludu
fid-dokument bit-tagħrif ewlieni kif 
imsemmi fil-paragrafu 3, u d-dettalji tal-
format komuni u s-simbolu komuni 
msemmija fil-paragrafu 4. Il-Kummissjoni 
għandha tqis id-differenzi bejn il-prodotti 
ta’ investiment u l-kapaċitajiet tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur kif ukoll 
il-karatteristiċi tal-prodotti ta’ investiment 
li jippermettu lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur jagħżel bejn investimenti 
sottostanti differenti jew għażliet oħra li 
joffri l-prodott, inkluż fejn din l-għażla 
tista’ sseħħ f’punti taż-żmien differenti, 
jew fejn tista’ tinbidel fil-ġejjieni. Qabel 
ma tadotta atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha twettaq ittestjar xieraq tal-
investituri fil-livell ta' konsumatur biex 
tagħżel il-miżuri l-aktar adegwati għall-
investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-prinċipji li għandhom jintużaw 
għal eżiti ambjentali, soċjali jew ta' 
governanza kif imsemmi fil-punt (b)(iii) 
tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, u d-
distinzjoni bejn "imħatra" u 
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"investiment".

Or. en

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji 
għandhom iqisu t-tipi differenti ta' prodotti 
ta’ investiment. L-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej għandhom jissottomettu dawk l-
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa […].

L-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji 
għandhom iqisu t-tipi differenti ta' prodotti 
ta’ investiment u l-ħidma diġà mwettqa 
skont id-Direttiva 2009/65/KE li ddaħħal 
dokument bit-tagħrif ewlieni għall-
investituri għall-UCITS. L-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej għandhom 
jissottomettu dawk l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa […].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea u l-AETS diġà ħadmu ħafna fuq id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni għall-investituri għall-UCITS u diġà ġabru informazzjoni rigward il-ħtiġijiet tal-
konsumaturi. Għalhekk, il-KID tal-PRIPs għandu b'mod partikolari jibni fuq dik il-
ħidma eżistenti.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) iċ-ċirkostanzi li fihom l-investituri fil-
livell ta' konsumatur għandhom jiġu 
infurmati dwar id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni rivedut għal prodott ta’ investiment 
mixtri minnhom.

(d) iċ-ċirkostanzi li jirreferu għall-prodott 
innifsu jew għall-kondizzjonijiet tas-suq li 
fihom l-investituri fil-livell ta' konsumatur 
għandhom jiġu infurmati dwar id-
dokument bit-tagħrif ewlieni rivedut għal 
prodott ta’ investiment mixtri minnhom.

Or. en
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Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment ikun ipproduċa dokument bit-
tagħrif ewlieni li ma jikkonformax mar-
rekwiżiti tal-Artikoli 6, 7 u 8 u li abbażi 
tiegħu investitur fil-livell ta' konsumatur 
ikun ħa deċiżjoni ta’ investiment, dak l-
investitur fil-livell ta' konsumatur jista’ 
jippretendi mingħand il-manifattur tal-
prodott ta’ investiment kwalunkwe telf 
ikkawżat lil dak l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur minħabba d-dokument bit-
tagħrif ewlieni.

1. Fejn il-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment jew persuna li tbigħ prodotti 
ta' investiment ikunu pproduċew
dokument bit-tagħrif ewlieni li ma 
jikkonformax mar-rekwiżiti tal-Artikoli 6, 
7 u 8 u li abbażi tiegħu investitur fil-livell 
ta' konsumatur ikun ħa deċiżjoni ta’ 
investiment, dak l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur jista’ jippretendi mingħand il-
manifattur tal-prodott ta’ investiment jew 
mingħand il-persuna li tbigħ prodotti ta' 
investiment kwalunkwe telf ikkawżat lil 
dak l-investitur fil-livell ta' konsumatur 
minħabba d-dokument bit-tagħrif ewlieni.

Or. en

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-investitur fil-livell ta' konsumatur 
juri li sofra telf li rriżulta mill-użu tal-
informazzjoni li fih id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni, il-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment ikollu jipprova li d-dokument 
bit-tagħrif ewlieni tfassal f’konformità 
mal-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-
Regolament.

2. Meta l-investitur fil-livell ta' konsumatur 
juri li sofra telf li rriżulta mill-użu tal-
informazzjoni li fih id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni, il-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment jew il-persuna li tbigħ prodotti 
ta' investiment għandhom jipprovaw li d-
dokument bit-tagħrif ewlieni tfassal 
f’konformità mal-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-persuna li tbiegħ il-prodott ta’ 
investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur għandha tipprovdilhom id-
dokument bit-tagħrif ewlieni f'biżżejjed 
żmien qabel il-konklużjoni tat-tranżazzjoni 
relatata mal-prodott ta’ investiment.

1. Il-persuna li tbigħ il-prodott ta’ 
investiment lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur għandha tipprovdilhom id-
dokument bit-tagħrif ewlieni f'biżżejjed 
żmien qabel il-konklużjoni tat-tranżazzjoni 
relatata mal-prodott ta’ investiment. Meta 
investiment jiġi rakkomandat lil klijent, 
id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jiġi pprovdut bla dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandhomx jingħataw pariri jew rakkomandazzjonijiet mingħajr ma ssir referenza 
għall-KID jew mingħajr ma dan jiġi pprovdut. Id-deċiżjonijiet ta' investiment jittieħdu 
fl-ewwel mumenti meta tingħata rakkomandazzjoni. Jekk il-KID ma jiġix ipprovdut fl-
istess mument li fih tingħata r-rakkomandazzjoni, l-effiċjenza tiegħu tonqos 
drammatikament.

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-paragrafu 1, persuna li 
tbigħ prodott ta' investiment tista' tagħti 
lill-investitur fil-livell ta' konsumatur id-
dokument bit-tagħrif ewlieni 
immedjatament wara l-konklużjoni tat-
tranżazzjoni meta:

imħassar

(a) l-investitur fil-livell ta' konsumatur 
jagħżel li jikkonkludi t-tranżazzjoni 
peremzz ta' mezzi ta' komunikazzjoni mill-
bogħod meta:
(b) l-għoti tad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni skont il-paragrafu 1 ma jkunx 
possibbli, u
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(c) meta l-persuna li tbigħ il-prodott ta' 
investiment tkun infurmat lill-investitur 
fil-livell ta' konsumatur dwar dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-eċċezzjoni toħloq lakuna importanti fir-Regolament dwar il-KID. Il-KID huwa 
meħtieġ biex tittieħed deċiżjoni infurmata ta' investiment, u għalhekk m'għandux ikun 
possibbli li jsir investiment mingħajr ma wieħed ikollu l-possibbiltà li jaqrah. Inkella, 
bejjiegħ tal-bank jista' jikkuntattja lill-klijent tiegħu bit-telefon, jirrakkomanda prodott u 
jiġbor l-ordni ta' investiment qabel ma l-klijent tiegħu jkollu l-possibbiltà li jaqra l-KID.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jitwettqu tranżazzjonijiet 
suċċessivi fir-rigward l-istess prodott ta’ 
investiment f’isem l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur skont l-istruzzjonijiet mogħtija 
minn dak l-investitur lill-persuna li qed 
tbiegħ il-prodott ta' investiment qabel l-
ewwel tranżazzjoni, l-obbligu li jiġi 
pprovdut id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
skont il-paragrafu 1 għandu japplika biss 
għall-ewwel tranżazzjoni.

3. Meta jitwettqu tranżazzjonijiet 
suċċessivi fir-rigward l-istess prodott ta’ 
investiment f’isem l-investitur fil-livell ta' 
konsumatur skont l-istruzzjonijiet mogħtija 
minn dak l-investitur lill-persuna li qed 
tbigħ il-prodott ta' investiment qabel l-
ewwel tranżazzjoni, l-obbligu li jiġi 
pprovdut id-dokument bit-tagħrif ewlieni 
skont il-paragrafu 1 għandu japplika biss 
għall-ewwel tranżazzjoni, sakemm id-
dokument bit-tagħrif ewlieni ma jkunx ġie 
aġġornat mill-ewwel tranżazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-KID ikun ġie aġġornat, l-ewwel dispożizzjonijiet tal-KID m'għandhomx jitqiesu 
bħala suffiċjenti għal tranżazzjonijiet ulterjuri.

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-investitur fil-livell ta' konsumatur 
għandu jikkonferma b'firma miktuba jew 
elettronika li qies il-kontenut tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni.

Or. en

Emenda 44
Proposta għal regolament
Kapitolu II – Artikoli 13a, 13b, 13c (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu IIa
INTERVENT FUQ IL-PRODOTT

Artikolu 13a
Setgħat ta' intervent tal-ASE

1. B'konformità mal-Artikolu 9(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010, tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010 jew tar-
Regolament (UE) Nru 1095/2010, l-ASE 
għandhom jimmonitorjaw prodotti ta' 
investiment jew strumenti finanzjarji li 
huma kummerċjalizzati, distribwiti jew 
mibjugħa fl-Unjoni. L-ASE jistgħu 
jinvestigaw prodotti ta' investiment jew 
strumenti finanzjarji ġodda qabel ma jiġu
kummerċjalizzati, distribwiti jew 
mibjugħa fl-Unjoni b'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti.
2. B'konformità mal-Artikolu 9(5) tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010, tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010 jew tar-
Regolament (UE) Nru 1095/2010, ASE 
tista', meta tkun sodisfatta fuq bażi 
raġonevoli li l-kondizzjonijiet fil-
paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu huma 
ssodisfati, tipprojbixxi jew tirrestrinġi 
temporanjament fl-Unjoni l-
kummerċjalizzazzjoni, id-distribuzzjoni 
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jew il-bejgħ ta' prodotti ta' investiment 
jew ta' strumenti finanzjarji.
Projbizzjoni jew restrizzjoni tista' tapplika 
f'ċirkostanzi, jew tkun soġġetta għal 
eċċezzjonijiet, speċifikati mill-ASE.
3. ASE għandha tieħu deċiżjoni skont il-
paragrafu 2 biss jekk jiġu ssodisfati l-
kondizzjonijiet kollha li ġejjin:
(a) l-azzjoni proposta tindirizza theddida 
sinifikanti għall-protezzjoni tal-investituri 
jew għall-funzjonament ordinat u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja sħiħa 
jew parti minnha fl-Unjoni;
(b) ir-rekwiżiti regolatorji skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li huma 
applikabbli għall-prodott ta' investiment, 
l-istrument finanzjarju jew l-attività 
finanzjarja relevanti ma jindirizzawx it-
theddida;
(c) awtorità kompetenti jew awtoritajiet 
kompetenti ma ħadux azzjoni biex 
jindirizzaw it-theddida jew inkella ttieħdu 
azzjonijiet li ma jindrizzawx 
adegwatament it-theddida.
Meta l-kondizzjonijiet stipulati fl-ewwel 
subparagrafu jkunu ġew issodisfati, ASE 
tista' timponi l-projbizzjoni jew ir-
restrizzjoni msemmija fil-paragrafu 2 fuq 
bażi prekawzjonarja qabel ma prodott ta' 
investiment jew strument finanzjarju jkun 
ġie kkummerċjalizzat jew mibjugħ lill-
klijenti.
4. Meta tieħu azzjoni skont dan l-Artikolu, 
ASE għandha tqis kemm l-azzjoni:
(a) ma jkollhiex effett negattiv fuq l-
effiċjenza tas-swieq finanzjarji jew fuq l-
investituri li jkun sproporzjonat għall-
benefiċċji tal-azzjoni; kif ukoll
(b) ma toħloqx riskju ta' arbitraġġ 
regolatorju.
Meta awtorità kompetenti jew awtoritajiet 
kompetenti jkunu ħadu miżura skont l-
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Artikolu 13(b), ASE tista' tieħu 
kwalunkwe waħda mill-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 2 mingħajr ma toħroġ l-
opinjoni prevista fl-Artikolu 13(c).
5. Qabel ma tiddeċiedi li tieħu xi azzjoni 
skont dan l-Artikolu, ASE għandha 
tinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti bl-
azzjoni li tipproponi.
6. Qabel ma tieħu deċiżjoni skont il-
paragrafu 2, ASE għandha tinnotifika l-
intenzjoni tagħha li tipprojbixxi jew 
tirrestrinġi prodott ta' investiment jew 
strument finanzjarju sakemm ma jsirux 
ċerti bidliet fil-karatteristiċi tal-prodott ta' 
investiment jew tal-istrument finanzjarju 
f'perjodu ta' żmien speċifikat.
7. ASE għandha tippubblika fil-websajt 
tagħha avviż dwar kwalunkwe deċiżjoni li 
tieħu xi azzjoni skont dan l-Artikolu. L-
avviż għandu jispeċifika d-dettalji tal-
projbizzjoni jew ir-restrizzjoni u 
jispeċifika żmien wara l-pubblikazzjoni 
tal-avviż li minnu se jidħlu fis-seħħ il-
miżuri. Projbizzjoni jew restrizzjoni 
għandha tapplika biss għal azzjonijiet 
wara li l-miżuri jidħlu fis-seħħ.
8. L-ASE relevanti għandhom 
jirrieżaminaw projbizzjoni jew restrizzjoni 
imposta skont il-paragrafu 2 f'intervalli 
xierqa u tal-inqas kull tliet xhur. Jekk il-
projbizzjoni jew ir-restrizzjoni ma 
tiġġeddidx wara dak il-perjodu ta' tliet 
xhur, m'għandhiex tibqa' tgħodd.
9. L-azzjoni adottata mill-ASE skont dan 
l-Artikolu għandha tipprevali fuq 
kwalunkwe azzjoni preċedenti meħuda 
minn awtorità kompetenti.
10. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 23 li jispeċifikaw 
il-kriterji u l-fatturi li jridu jiġu 
kkunsidrati mill-ASE sabiex jiġi 
determinat x'jikkostitwixxi theddid għall-
protezzjoni tal-investituri jew għall-
funzjonament ordinat u l-integrità tas-
swieq finanzjarji u għall-istabbiltà tas-
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sistema finanzjarja kollha jew parti 
minnha tal-Unjoni msemmija fil-
paragrafu 2(a). Dawk l-atti delegati 
għandhom jiżguraw li l-ASE jkunu 
jistgħu jaġixxu, meta jkun xieraq, fuq 
bażi prekawzjonarja u li ma jkunux 
meħtieġa jistennew sakemm il-prodott ta' 
investiment jew l-istrument finanzjarju 
jkun ġie kkummerċjalizzat, distribwit jew 
mibjugħ, jew sakemm it-tip ta' attività jew 
prattika tkun twettqet qabel ma tittieħed 
azzjoni.

Artikolu 13b
Intervent fuq il-prodott mill-awtoritajiet 

kompetenti
1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimmonitorjaw il-prodotti ta' investiment 
jew il-prodotti finanzjarji, li jiġu 
kummerċjalizzati, distribwiti jew 
mibjugħa fl-Istat Membru tagħhom jew 
minnu u jistgħu jinvestigaw prodotti ta' 
investiment jew strumenti finanzjarji 
ġodda qabel ma jiġu kummerċjalizzati, 
distribwiti jew mibjugħa fl-Istat Membru 
jew minnu.
2. Awtorità kompetenti tista’ tipprojbixxi 
jew tirrestrinġi f’dak l-Istat Membru jew 
minnu:
(a) il-kummerċjalizzazzjoni, id-
distribuzzjoni jew il-bejgħ ta' prodotti ta' 
investiment jew ta' strumenti finanzjarji;
(b) tip ta' attività jew prassi finanzjarja.
3. Awtorità kompetenti tista’ tieħu l-
azzjoni msemmija fil-paragrafu 2 jekk 
tkun sodisfatta fuq bażi raġonevoli li:
(a) prodott ta' investiment, strument jew 
attività jew prattika finanzjarji joħolqu 
tħassib sinifikanti rigward il-protezzjoni 
tal-investituri jew huma ta' theddida serja 
għall-funzjonament ordinat u l-integrità 
tas-swieq finanzjarji jew għall-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja kollha jew parti 
minnha fi Stat Membru wieħed jew aktar, 
fosthom permezz tal-
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kummerċjalizzazzjoni, id-distribuzzjoni, 
ir-remunerazzjoni jew il-provvista ta’ 
inċentivi relatati mal-prodott ta' 
investiment jew mal-istrument 
finanzjarju;
(b) prodott ta' derivattivi għandu effett 
negattiv fuq il-mekkaniżmu tal-
formazzjoni tal-prezzijiet fis-suq 
sottostanti;
(c) ir-rekwiżiti regolatorji eżistenti skont 
il-liġi tal-Unjoni applikabbli għall-prodott 
ta' investiment, l-istrument jew l-attività 
jew il-prattiki finanzjarji ma jindirizzawx 
biżżejjed ir-riskji msemmija fil-punt (a) u 
l-kwistjoni ma tkunx indirizzata aħjar 
permezz ta' superviżjoni jew infurzar 
imtejba tar-rekwiżiti eżistenti;
(d) l-azzjoni hija proporzjonata meta tiġi 
kkunsidrata n-natura tar-riskji 
identifikati, il-livell ta’ sofistikazzjoni tal-
investituri jew tal-parteċipanti tas-suq 
konċernati u l-effett probabbli li l-azzjoni 
jista' jkollha fuq l-investituri u l-
parteċipanti tas-suq li jistgħu jżommu, 
jużaw jew jibbenefikaw mill-istrument 
finanzjarju jew mill-attività finanzjarja;
(e) l-awtorità kompetenti kkonsultat kif 
xieraq l-awtoritajiet kompetenti fi Stati 
Membri oħra li jistgħu jkunu affettwati 
b'mod sinifikanti mill-azzjoni; kif ukoll
(f) l-azzjoni m'għandhiex effett 
diskriminatorju fuq is-servizzi jew l-
attivitajiet forniti minn Stat Membru 
ieħor.
Meta l-kondizzjonijiet stipulati fl-ewwel 
subparagrafu jkunu ġew issodisfati, l-
awtorità kompetenti tista' timponi 
projbizzjoni jew restrizzjoni fuq bażi 
prekawzjonarja qabel ma prodott ta' 
investiment jew strument finanzjarju jkun 
ġie kummerċjalizzat, distribwit jew 
mibjugħ lill-klijenti.
Projbizzjoni jew restrizzjoni tista’ tapplika 
f’ċirkostanzi, jew tkun soġġetta għal 
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eċċezzjonijiet, speċifikati mill-awtorità 
kompetenti.
4. Qabel ma timponi projbizzjoni jew 
restrizzjoni skont il-paragrafu 2, l-
awtorità kompetenti għandha tinnotifika 
l-intenzjoni tagħha li tipprojbixxi jew 
tirrestrinġi prodott ta' investiment jew 
strument finanzjarju sakemm ma jsirux 
ċerti bidliet fil-karatteristiċi ta' prodott ta' 
investiment jew strument finanzjarju 
f'perjodu ta' żmien speċifikat.
5. L-awtorità kompetenti m'għandhiex 
timponi projbizzjoni jew restrizzjoni skont 
dan l-Artikolu sakemm, sa mhux inqas 
minn xahar qabel ma tieħu l-azzjoni, ma 
tkunx innotifikat lill-awtoritajiet 
kompetenti l-oħra kollha involuti u lill-
ASE bil-miktub jew b'mezz ieħor 
miftiehem bejn l-awtoritajiiet dwar id-
dettalji ta’:
(a) l-istrument jew l-attività jew il-prattika 
finanzjarji li l-azzjoni proposta hija 
relatata magħhom;
(b) in-natura preċiża tal-projbizzjoni jew 
tar-restrizzjoni proposta u meta huwa 
maħsub li tidħol fis-seħħ; kif ukoll
(c) l-evidenza li fuqha bbażat id-deċiżjoni 
tagħha u li skontha hija sodisfatta li ġew 
issodisfati l-kondizzjonijiet kollha fil-
paragrafu 3.
6. Meta ż-żmien meħtieġ biex issir 
konsultazzjoni skont il-paragrafu 3(e) u x-
xahar dewmien previst fil-paragrafu 5 
jistgħu jikkawżaw dannu irriversibbli lill-
konsumaturi, l-awtorità kompetenti tista' 
tieħu azzjoni skont dan l-Artikolu fuq bażi 
proviżorja għal perjodu li ma jaqbiżx it-
tliet xhur. F’dak il-każ, l-awtorità 
kompetenti għandha immedjatament 
tinforma lill-awtoritajiet l-oħra kollha u 
lill-ASE dwar l-azzjoni li ttieħdet.
7. L-awtorità kompetenti għandha 
tippubblika fil-websajt tagħha avviż dwar 
kwalunkwe deċiżjoni li timponi xi 
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projbizzjoni jew restrizzjoni msemmija fil-
paragrafu 2. L-avviż għandu jispeċifika d-
dettalji tal-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni, 
żmien wara l-pubblikazzjoni tal-avviż li 
minnu jidħlu fis-seħħ il-miżuri u l-
evidenza skont liema hija sodisfatta li ġew 
issodisfati l-kondizzjonijiet kollha fil-
paragrafu 1. Il-projbizzjoni jew ir-
restrizzjoni għandha tapplika biss fir-
rigward ta’ azzjonijiet li ttieħdu wara l-
pubblikazzjoni tal-avviż.
8. L-awtorità kompetenti għandha 
tirrevoka projbizzjoni jew restrizzjoni jekk 
il-kondizzjonijiet tal-paragrafu 3 ma 
jibqgħux japplikaw.
9. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 23 li jispeċifikaw 
il-kriterji u l-fatturi li jridu jiġu 
kkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti 
meta jiddeterminaw x'jikkostitwixxi 
theddid għall-protezzjoni tal-investituri 
jew għall-funzjonament ordinat u l-
integrità tas-swieq finanzjarji u għall-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha 
jew parti minnha tal-Unjoni msemmi fil-
paragrafu 3(a).

Artikolu 13c
Rwol ta' koordinazzjoni tal-ASE
1. Kull ASE għandha twettaq rwol ta’ 
faċilitazzjoni u koordinazzjoni fir-rigward 
tal-azzjoni meħuda mill-awtoritajiet 
kompetenti skont l-Artikolu 13(b). B’mod 
partikolari, kull ASE għandha tiżgura li l-
azzjoni meħuda minn awtorità kompetenti 
tkun ġustifikata u proporzjonata u li, meta 
jkun xieraq, jittieħed approċċ konsistenti 
mill-awtoritajiet kompetenti.
2. Wara li tirċievi notifika skont l-
Artikolu 13(b) dwar kwalunkwe azzjoni li 
għandha tiġi imposta skont dak l-
Artikolu, ASE għandha tadotta opinjoni 
dwar jekk tikkunsidrax il-projbizzjoni jew 
ir-restrizzjoni bħala ġustifikata u 
proporzjonata. Jekk l-ASE tikkunsidra li 
t-teħid ta’ miżura minn awtoritajiet 
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kompetenti oħra huwa meħtieġ sabiex jiġi 
indirizzat ir-riskju, għandha wkoll 
tiddikjara dan fl-opinjoni tagħha. L-
opinjoni għandha tiġi ppubblikata fil-
websajt tal-ASE.
3. Meta awtorità kompetenti tipproponi li 
tieħu, jew tieħu, azzjoni li tmur kontra 
opinjoni adottata minn ASE skont il-
paragrafu 2 jew ma taċċettax li tieħu 
azzjoni kuntrarjament għal tali opinjoni, 
għandha tippubblika minnufih fil-websajt 
tagħha avviż li jispjega bis-sħiħ ir-
raġunijiet għaliex għamlet dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat ta' intervent tal-ABE u tal-AEAPX għandhom ikunu allinjati b'mod konsistenti 
mas-setgħat ta' intervent tal-AETS kif innegozjati attwalment skont il-proposta għal 
regolament (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (MIFIR)).

Emenda 45
Proposta għal regolament
Kapitolu IIa – Artikolu 13d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13d
Awtorizzazzjoni tad-dokument bit-tagħrif 

ewlieni mill-awtoritajiet kompetenti
1. Il-manifatturi ta' prodotti ta' 
investiment u l-persuni li jbigħu prodotti 
ta' investiment għandhom jikkomunikaw 
id-dokument bit-tagħrif ewlieni tal-prodott 
ta' investiment lill-awtorità kompetenti 
tal-Istati Membri li fihom il-prodott ta' 
investiment huwa kummerċjalizzat, 
distribwit jew mibjugħ.
2. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura 
l-konformità tal-kontenut stipulat fid-
dokument bit-tagħrif ewlieni mad-
dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II ta' dan ir-
Regolament qabel il-
kummerċjalizzazzjoni, id-distribuzzjoni 
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jew il-bejgħ tal-prodott ta' investiment.

Or. en

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 
għandu jistabbilixxi proċeduri u 
arranġamenti xierqa li jiżguraw li l-
investituri fil-livell ta' konsumatur li jkunu 
ssottomettew ilment fir-rigward tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni jirċievu 
tweġiba sostantiva fil-waqt u b’mod xieraq.

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment u l-
persuna li tbigħ il-prodott ta' investiment 
għandhom jistabbilixxu proċeduri u 
arranġamenti xierqa li jiżguraw li l-
investituri fil-livell ta' konsumatur li jkunu 
ssottomettew ilment fir-rigward tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni jirċievu 
tweġiba sostantiva fil-waqt u b’mod xieraq.

Or. en

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċedura tirriżulta f'deċiżjonijiet li 
mhumiex vinkolanti;

(a) il-proċedura tirriżulta f'deċiżjonijiet li 
jistgħu jkunu vinkolanti għall-manifattur 
ta' prodott ta' investiment u għall-persuna 
li tbigħ il-prodott ta' investiment;

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan l-Artikolu japplika għal dan il- imħassar
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ksur li ġej:
(a) id-dokument bit-tagħrif ewlieni ma 
jikkonformax mal-Artikolu 6(1) sa (3) u l-
Artikolu 7;
(b) id-dokument bit-tagħrif ewlieni ma 
jkunx fih l-informazzjoni meħtieġa 
stipulata fl-Artikoli 8(1) u (2) jew ma 
jkunx ġie ppreżentat skont l-Artikolu 8(4);
(c) il-komunikazzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni jkun fiha 
informazzjoni relatata mal-prodott ta’ 
investiment li tikkontradixxi l-
informazzjoni fid-dokument bit-tagħrif 
ewlieni, bi ksur tal-Artikolu 9;
(d) id-dokument bit-tagħrif ewlieni ma 
jiġix analizzat u rivedut skont l-
Artikolu 10;
(e) id-dokument bit-tagħrif ewlieni ma 
jkunx ġie pprovdut f'biżżejjed żmien minn 
qabel skont l-Artikolu 12(1);
(f) id-dokument bit-tagħrif ewlieni ma 
jkunx ġie pprovdut mingħajr ħlas skont l-
Artikolu 13(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni fundamentali biex tiġi stabbilita lista ta' sitwazzjonijiet ta' ksur li 
għalihom japplika l-Artikolu 18 propost: f'każ ta' kwalunkwe ksur tad-dispożizzjonijiet 
inklużi fir-Regolament, dan l-Artikolu jrid jiġi applikat.

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħa 
jimponu mill-inqas dawn il-miżuri u 
sanzjonijiet amministrattivi:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħa 
jimponu mill-inqas dawn il-penali
amministrattivi u miżuri oħra:

Or. en
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Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) fil-każ ta' persuna ġuridika, multi 
amministrattivi sa massimu ta' 10 % tal-
fatturat annwali totali ta' dik il-persuna 
ġuridika fis-sena kummerċjali preċedenti, 
li, fil-każ ta' kumpanija sussidjarja, 
għandu jkun il-fatturat annwali totali li 
jirriżulta mill-kont ikkonsolidat tal-
impriża prinċipali aħħarija fis-sena 
kummerċjali preċedenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi żgurata armonizzazzjoni fir-rigward tal-impożizzjoni ta' 
sanzjonijiet pekunjarji amministrattivi ma' leġiżlazzjoni proposta oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-MiFID proposta u d-Direttiva UCITS V proposta.

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) fil-każ ta' persuna fiżika, multa 
amministrattiva sa massmimu ta' 
EUR 5 000 000, jew fl-Istati Membri fejn 
l-euro ma tkunx il-munita uffiċjali, il-
valur korrispondenti fil-munita nazzjonali 
fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi żgurata armonizzazzjoni fir-rigward tal-impożizzjoni ta' 
sanzjonijiet pekunjarji amministrattivi ma' leġiżlazzjoni proposta oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari il-MiFID proposta u d-Direttiva UCITS V proposta.
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Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
imponew miżura jew sanzjoni 
amministrattiva waħda jew iżjed skont il-
paragrafu 2, l-awtoritajiet kompetenti 
jkollhom is-setgħa jippubblikaw jew 
jitolbu lill-manifattur tal-prodott ta’ 
investiment jew lill-persuna li tbiegħ il-
prodott ta’ investiment li tippubblika 
komunikazzjoni diretta lill-investitur fil-
livell ta' konsumatur ikkonċernat, biex 
jingħata informazzjoni dwar il-miżura jew 
is-sanzjoni amministrattiva, u jiġi infurmat 
dwar fejn jista’ jagħmel l-ilmenti tiegħu 
jew jissottometti talbiet għar-rimedju.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
imponew penali amministrattiva waħda 
jew iżjed u miżuri oħra skont il-paragrafu 
2, l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-
setgħa jippubblikaw jew jitolbu lill-
manifattur tal-prodott ta’ investiment jew 
lill-persuna li tbigħ il-prodott ta’ 
investiment li tippubblika komunikazzjoni 
diretta lill-investitur fil-livell ta' 
konsumatur ikkonċernat, biex jingħata 
informazzjoni dwar il-penali
amministrattiva jew miżuri oħra, u jiġi 
infurmat dwar fejn jista’ jagħmel l-ilmenti 
tiegħu jew jissottometti talbiet għar-
rimedju.

Or. en

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
japplikaw il-miżuri u s-sanzjonijiet
amministrattivi msemmija fl-
Artikolu 19(2) billi jqisu ċ-ċirkostanzi 
rilevanti kollha inkluż:

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
japplikaw il-penali amministrattivi u 
miżuri oħra msemmija fl-Artikolu 19(2) 
billi jqisu ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha 
inkluż:

Or. en

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-kumpens tal-investituri fil-livell tal-
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jqisu l-eżistenza ta' proċedura ta' kumpens favur l-
investitur fil-livell ta' konsumatur meta japplikaw il-miżuri u s-sanzjonijiet 
amministrattivi.

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-awtorità kompetenti tkun żvelat il-
miżuri u s-sanzjonijiet amministrattivi lill-
pubbliku, hija għandha simultanjament 
tirrapporta dawk il-miżuri u sanzjonijiet
amministrattivi lill-ABE, l-AEAPX u l-
AETS.

1. Fejn l-awtorità kompetenti tkun żvelat il-
penali amministrattivi u miżuri oħra lill-
pubbliku, hija għandha simultanjament 
tirrapporta dawk il-penali amministrattivi 
u miżuri oħra lill-ABE, l-AEAPX u l-
AETS.

Or. en

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Darba fis-sena, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-ABE, l-AEAPX u 
l-AETS bl-informazzjoni aggregata 
rigward il-miżuri u s-sanzjonijiet
amministrattivi kollha imposti skont l-
Artikoli 18 u 19(2).

2. Darba fis-sena, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-ABE, l-AEAPX u 
l-AETS bl-informazzjoni aggregata 
rigward il-penali amministrattivi kollha u 
miżuri oħra imposti skont l-Artikoli 18 u 
19(2).

Or. en
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Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sanzjonijiet u l-miżuri imposti għall-
ksur imsemmi fl-Artikolu 19(1) għandhom 
jiġu ddivulgati lill-pubbliku mingħajr 
dewmien żejjed inkluż mill-inqas l-
informazzjoni dwar it-tip tal-ksur ta’ dan 
ir-Regolament u l-identità ta’ dawk 
responsabbli għalih, sakemm din id-
divulgazzjoni ma tipperikolax b’mod serju 
s-swieq finanzjarji.

Il-penali u miżuri oħra imposti għall-ksur 
imsemmi fl-Artikolu 19(1) għandhom jiġu 
ddivulgati lill-pubbliku mingħajr dewmien 
żejjed inkluż mill-inqas l-informazzjoni 
dwar it-tip tal-ksur ta’ dan ir-Regolament u 
l-identità ta’ dawk responsabbli għalih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjonijiet għall-pubblikazzjoni tas-sanzjonijiet għandhom jitħassru. Il-ksur 
imsemmi fl-Artikolu 19(1) mhuwiex tat-tali tip li l-pubblikazzjoni tiegħu tista' tipperikola 
serjament is-swieq finanzjarji. Sakemm l-ismijiet tal-emittenti jew tal-intermedjarji 
kkundannati ma jsirux pubbliċi, qatt ma jkun hemm effett ta' deterrent li jipprevjeni l-
prattiki illegali u t-twettiq ta' reati dejjem ikun vantaġġuż.

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn pubblikazzjoni tikkawża ħsara 
sproporzjonata lill-partijiet involuti, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jippubblikaw is-sanzjonijiet fuq bażi 
anonima.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjonijiet għall-pubblikazzjoni tas-sanzjonijiet għandhom jitħassru. Il-ksur 
imsemmi fl-Artikolu 19(1) mhuwiex tat-tali tip li l-pubblikazzjoni tiegħu tista' tipperikola 
serjament is-swieq finanzjarji. Sakemm l-ismijiet tal-emittenti jew tal-intermedjarji 
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kkundannati ma jsirux pubbliċi, qatt ma jkun hemm effett ta' deterrent li jipprevjeni l-
prattiki illegali u t-twettiq ta' reati dejjem ikun vantaġġuż.

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 8(5), 10(2) u 12(4) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ [4 snin] mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament. Id-delegazzjoni tas-
setgħa għandha tiġi estiża bi qbil għal 
perjodi tal-istess tul ta’ żmien sakemm il-
Parlament jew il-Kunsill ma jopponux din 
l-estensjoni mhux aktar minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 8(5), 10(2), 12(4), 
13a(10) u 13b(9) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ [4 snin] mid-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Id-
delegazzjoni tas-setgħa għandha tiġi estiża 
bi qbil għal perjodi tal-istess tul ta’ żmien 
sakemm il-Parlament jew il-Kunsill ma 
jopponux din l-estensjoni mhux aktar minn 
tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

Or. en

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 8(5), 10(2) u 12(4) tista' tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-
jum ta' wara l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data sussegwenti li tkun speċifikata 
fiha. Ma għandha taffettwa l-validità tal-
ebda att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 8(5), 10(2), 12(4), 13a(10) u 
13b(9) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe 
mument mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha 
ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata 
f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-
seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tad-
Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data sussegwenti li tkun 
speċifikata fiha. Ma għandha taffettwa l-
validità tal-ebda att delegat li diġà jkun fis-
seħħ.

Or. en
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Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 8(5), 10(2) u 12(4) għandhom
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn 
min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu 
għandu jiġi estiż b'[xahrejn] fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 8(5), 10(2), 12(4), 13a(10) u 
13b(9) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 
perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perijodu għandu jiġi estiż b'[xahrejn] fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. en

Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumpaniji tal-immaniġġjar u l-kumpaniji 
tal-investiment imsemmija fl-Artikolu 2(1) 
u l-Artikolu 27 tad-Direttiva 2009/65/KE u 
l-persuni li jbiegħu l-UCITS kif iddefinit 
fl-Artikolu 1(2) ta’ dik id-Direttiva huma 
eżenti mill-obbligi skont dan ir-
Regolament sa [ĠU: jekk jogħġbok daħħal 
id-data 5 snin wara d-dħul fis-seħħ].

1. Il-kumpaniji tal-immaniġġjar u l-
kumpaniji tal-investiment imsemmija fl-
Artikolu 2(1) u l-Artikolu 27 tad-
Direttiva 2009/65/KE u l-persuni li jbigħu
l-UCITS kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) ta’ 
dik id-Direttiva huma eżenti mill-obbligi 
skont dan ir-Regolament sa [ĠU: jekk 
jogħġbok daħħal id-data tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ].

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'diversi Stati Membri, il-kumpaniji tal-maniġment huma meħtieġa, flimkien mad-
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Direttiva UCITS, li jipprovdu KIDs anke għan-nonUCITS minħabba dispożizzjonijiet 
nazzjonali. B'dan il-mod, dawn il-prodotti jinvolvu l-istess livell ta' protezzjoni tal-
investituri ekwivalenti għall-UCITS. Għalhekk, id-dispożizzjoni tar-Regolament PRIPs 
għandu jkun applikabbli wara l-perjodu ta' 3 snin.

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-AIFMs kif definiti fl-
Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2011/61/UE, 
u l-persuni li jbigħu unitajiet ta' AIFs kif 
definiti fl-Artikolu 4(1)(a) ta' dik id-
Direttiva, għandhom ikunu eżenti mill-
obbligi f'dan ir-Regolament sakemm 
jipprovdu dokument bit-tagħrif ewlieni 
għall-investituri skont il-liġi nazzjonali 
b'konformità mal-Artikolu 78 tad-
Direttiva 2009/65/KE jew id-
dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi 
nazzjonali. 
_______
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tliet 
snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'diversi Stati Membri, il-kumpaniji tal-maniġment huma meħtieġa, flimkien mad-
Direttiva UCITS, li jipprovdu KIDs anke għan-nonUCITS minħabba dispożizzjonijiet 
nazzjonali. B'dan il-mod, dawn il-prodotti jinvolvu l-istess livell ta' protezzjoni tal-
investituri ekwivalenti għall-UCITS. Għalhekk, id-dispożizzjoni tar-Regolament PRIPs 
għandu jkun applikabbli wara l-perjodu ta' 3 snin.

Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba’ snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ 1. Erba’ snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
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ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tanalizza dan ir-Regolament. L-
analiżi għandha tinkludi stħarriġ ġenerali 
dwar l-applikazzjoni prattika tar-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament u tqies l-
iżviluppi fis-swieq għall-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi. Fir-rigward 
tal-UCITS kif definit fl-Artikolu 1(2) tad-
Direttiva 2009/65/KE, l-analiżi għandha 
tivvaluta jekk l-arranġamenti 
tranżizzjonali skont l-Artikolu 24 ta' dan 
ir-Regolament għandhomx jiġu mtawwla, 
jew jekk, wara l-identifikazzjoni ta' 
kwalunkwe aġġustament meħtieġ, id-
dispożizzjonijiet dwar it-tagħrif ewlieni 
għall-investitur fid-Direttiva 2009/65/KE 
jistgħu jiġu mibdula minn jew meqjusa 
ekwivalenti għad-dokument bit-tagħrif 
ewlieni għall-investitur skont dan ir-
Regolament. L-analiżi għandha wkoll 
tirrifletti fuq il-possibbiltà ta’ estensjoni 
tal-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għal prodotti finanzjarji oħra.

ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tanalizza dan ir-Regolament. L-
analiżi għandha tinkludi stħarriġ ġenerali 
dwar l-applikazzjoni prattika tar-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament u tqis l-
iżviluppi fis-swieq għall-prodotti ta’ 
investiment għall-konsumaturi. Fir-rigward 
tal-prodotti finanzjarji soġġetti għad-
Direttiva 2003/71/KE, l-analiżi għandha 
tivvaluta jekk ir-rekwiżit għal sommarju 
tal-prospectus għandux jieqaf japplika. L-
analiżi għandha wkoll tirrifletti fuq il-
possibbiltà ta’ estensjoni tal-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għal 
prodotti finanzjarji oħra.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur tilqa' l-ħidma li saret sal-lum mill-Kummissjoni Ewropea, li bdiet wara t-
talba tal-Kunsill ECOFIN f'Mejju 2007 biex tiġi eżaminata l-koerenza tal-liġi tal-UE li 
tapplika għal tipi differenti ta' prodotti ta' investiment għall-konsumatur. Fil-
komunikazzjoni tagħha ta' April 2009 dwar Prodotti ta' Investiment għall-Konsumaturi 
Aggregati (PRIPs), il-Kummissjoni nnutat żewġ oqsma ta' ħidma ulterjuri: ir-regoli li 
japplikaw għall-bejgħ, u r-regoli dwar id-divulgazzjoni tal-prodotti. Il-proposta attwali 
toriġina mill-ħidma tal-aħħar dwar id-divulgazzjoni ta' prodotti iżda tifforma parti minn 
pakkett leġiżlattiv usa' dedikat għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja tal-konsumatur fis-swieq 
finanzjarji, li tibni fuq rieżami bir-reqqa tad-Direttiva dwar il-Medjazzjoni fl-
Assigurazzjoni (IMD) biex ikun żgurat li l-klijenti jibbenefikaw minn livell għoli ta' 
protezzjoni meta jixtru prodotti ta' assigurazzjoni u li tissaħħaħ il-funzjoni tad-
depożitarji għall-UCITS. Il-miżuri dwar id-divulgazzjoni tal-prodotti proposti f’dan ir-
Regolament jikkumplementaw b’mod partikolari l-miżuri għall-protezzjoni tal-
investituri fir-rigward tal-pariri dwar l-investiment u s-servizzi tal-bejgħ kif definiti fil-
MiFID/MiFIR. Ir-reviżjoni tal-IMD se tittratta b’mod speċifiku t-titjib fir-regoli dwar il-
bejgħ ta’ prodotti tal-assigurazzjoni għall-investiment.

Madankollu, ir-Rapporteur tixtieq tinsisti fuq xi oqsma addizzjonali ta' tħassib rigward 
il-proposta attwali għal regolament mill-Kummissjoni: il-KID m'għandux jitfassal qabel 
xejn biex jgħin lill-manifatturi jbigħu l-prodotti tagħhom iżda biex jinforma u jgħin lill-
investituri fil-livell tal-konsumatur jieħdu deċiżjoni xierqa ta' investiment.

1) Kamp ta' applikazzjoni:
Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament m'għandux ikun ristrett għal investimenti 
"aggregati" jew għal investiment b'rendiment mhux magħruf (parzjalment). Il-prodotti 
kollha ta' tfaddil jew ta' investiment bla ebda eċċezzjoni għandu jkollhom Dokument bit-
Tagħrif Ewlieni (KID) disponibbli għall-konsumaturi. Din hija kondizzjoni 
fundamentali biex il-konsumaturi jiksbu r-reazzjoni li dejjem jikkonsultaw il-KID 
irrispettivament mill-prodotti ta' tfaddil jew ta' investiment li jiġu proposti. B'mod 
partikolari, il-kamp ta' applikazzjoni għandu jiġi estiż għal ishma, prodotti ta' tfaddil 
ibbażati fuq ir-rati inklużi l-bonds ta' dejn sovran, kontijiet bankarji għal perjodu fiss u 
assigurazzjoni tal-ħajja. Dan huwa fundamentali, inkella jkun hemm ir-riskju li l-KID 
jiffavorixxi prodotti iktar kumplessi u dan ikun "konsegwenza mhux mistennija" tal-
introduzzjoni tiegħu. Billi l-BĊE kkunsidra fl-opinjoni tiegħu dwar dan ir-Regolament 
li: "għandhom jiġu żgurati kondizzjonijiet indaqs bejn tipi differenti ta' prodotti ta' 
investiment bl-għan li jkun evitat arbitraġġ regolatorju askapitu tal-prodotti ta' 
investiment li mhumiex koperti mir-regolament propost, bħall-istrumenti finanzjarji 
mhux kumplessi".

2) Tassazzjoni:
L-informazzjoni tal-manifattur għandha tiġi kkompletata b'informazzjoni miżjuda mid-
distributur. Ir-reġim fiskali lokali li japplika għall-prodott ta' investiment (PI) huwa 
essenzjali biex prodott ta' investiment wieħed jitqabbel ma' ieħor. Barra minn hekk, l-
ispejjeż marbuta mal-investiment jistgħu jvarjaw minn distributur għal ieħor. Mingħajr 
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dik l-informazzjoni supplementari (reġim fiskali, spejjeż u remunerazzjoni), għażla 
bbażata fuq il-KID mhijiex għażla infurmata u l-konsumatur ma jkunx jista' jqabbel u 
jagħżel il-prodott tajjeb għalih. Din l-informazzjoni għandha tkun fil-qosor kemm jista' 
jkun u limitata għal massimu ta' kwart tad-dokument. 

3) Indikatur tar-riskju:
Xenarji indikattivi ta' prestazzjoni fil-ġejjieni bbażati fuq analiżi ta' diversi fatturi (eż. ir-
riskji tal-kontroparti) ikunu preferibbli għal indikatur tar-riskju bbażat fuq it-"track 
record" tal-prestazzjoni fl-imgħoddi. Madankollu, l-investitur fil-livell ta' konsumatur 
għandu jkun konxju mill-fatt li kwalunkwe riskju ieħor jista' ma jkunx rifless f'dan ix-
xenarju tal-prestazzjoni.

4) Informazzjoni lill-investituri dwar id-destinazzjoni tal-fondi:
Informazzjoni dwar l-impatt tal-prodott ta' investiment fir-rigward tal-kriterji ambjentali, 
soċjali u ta' governanza hija element essenzjali li għandu jitqies mill-investitur fil-livell 
ta' konsumatur meta jieħu d-deċiżjoni ta' investiment tiegħu.

5) Rabtiet ma' regolamenti oħra:
Id-dokument meħtieġ mill-proposta attwali għandu jkun allinjat kemm jista' jkun mad-
Dokument bit-Tagħrif Ewlieni għall-Investituri (KIID) fid-Direttiva UCITS. Filwaqt li r-
Rapporteur ma tipproponix li titneħħa l-eżenzjoni biex il-prodotti UCITS ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti l-ġodda, tipproponi li jitqassar il-perjodu ta' din l-
eżenzjoni (minn ħames snin għal tliet snin) u biex wieħed jinsisti li l-ħidma fuq l-
istandards tekniċi regolatorji għandha tirrifletti l-ħidma li diġà saret fil-kuntest tal-
UCITS. Ir-Rapporteur temmen li fuq perjodu twil ta' żmien għandu jitqies jekk il-KID u 
r-rekwiżiti fil-Prospectus u l-leġiżlazzjoni Solvenza II għandhomx jiġu mfissra aħjar. 
Madankollu, ma tipproponix li jiġi emendat l-Artikolu 3 tal-proposta attwali skont liema 
dawk ir-rekwiżiti jibqgħu japplikaw b'mod parallel.
Għandu jkun innotat li ħafna testi oħra jistgħu jaffettwaw id-distribuzzjoni ta' prodotti li 
dan ir-regolament propost japplika għalihom. It-tabella inkluża tagħti indikazzjoni ta' 
wħud minn dwan ir-rabtiet. Anke din mhijiex eżawrjenti: pereżempju, f'każijiet meta 
fondi ta' investiment alternattiv jiġu kummerċjalizzati għal investituri fil-livell ta' 
konsumatur skont it-termini tal-Artikolu 43 AIFMD (Direttiva 2011/61/UE), ir-rekwiżit 
għal KID japplika.
6) Reġim ta' responsabbiltà u sanzjonijiet:

Is-setgħat tal-ASE għandhom jiġu msaħħa. Minbarra dan, l-eċċezzjonijiet għall-
pubblikazzjoni tas-sanzjonijiet għandhom jitħassru. Il-ksur tar-rekwiżiti ta' dan ir-
regolament mhuwiex tat-tali tip li l-pubblikazzjoni tiegħu tista' tipperikola serjament is-
swieq finanzjarji. Sakemm l-ismijiet tal-emittenti jew tal-intermedjarji kkundannati ma 
jsirux pubbliċi, qatt ma jkun hemm effett ta' deterrent suffiċjenti li jipprevjeni l-prattiki 
illegali u t-twettiq ta' reati dejjem ikun vantaġġuż. Kwalunkwe ksur tar-regolament 
għandu jkun jista' jiġi sanzjonat u  m'hemmx bżonn lista eżawrjenti. Fl-aħħar nett, l-
eżistenza ta' skema ta' kumpens għall-investituri tista' titqies fid-deċiżjoni dwar 
sanzjonijiet.
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Il-proposta għal reviżjoni tal-IMD
ddaħħal regoli ta’ twettiq

tan-negozju ispirati mill-MiFID
għall-PRIPs ibbażati fuq l-assigurazzjoni

Pensjonijiet
(Direttiva IORP)

IMD
Il-proposta għal reviżjoni għandha

l-għan li ttejjeb it-trasparenza
fil-prattiki tal-bejgħ għall-prodotti

kollha ta’ assigurazzjoni

MiFID
Il-MiFID tkopri r-regoli ta’ bejgħ għal prodotti ta’ investiment.

L-Artikolu 1(3) ġdid propost tal-Premessa 26 jimplika estensjoni għall-PRIPs
li attwalment mhumiex fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-MiFID iżda

NB l-Anness I(C) mhuwiex estiż (eż. għal depożiti strutturati)

MAD
tkopri xi PRIPs
eż. il-UCITS fil-
forma ta’ ETFs

UCITS
Il-leġiżlazzjoni tal-UCITS tirregola r-rekwiżiti

tal-prodotti kif ukoll ir-reġim ta’ bejgħ. 
Il-proposta UCITS V saret fl-istess żmien tal-proposta

PRIPs iżda tkopri kwistjonijiet oħra (depożitarju, 
remunerazzjoni, sanzjonijiet). UCITS VI

mistennija fl- 2013

PRIPs
Il-proposta PRIPs tiddefinixxi l-kamp ta’ applikazzjoni

tal-PRIPs u tistabbilixxi dispożizzjonijiet għad-dokument
ta’ żvelar qabel il-bejgħ (“KID”)

Il-MiFID tkopri t-twettiq tan-negozju
+ ir-regoli ta’ distribuzzjoni għall-PRIPs

mhux tal-assigurazzjonież. depożiti
strutturati u UCITS

Il-UCITS ikunu inklużi fid-definizzjoni ta’
PRIPs.  Il-KIID tal-UCITS huwa mudell għall-KID 
tal-PRIPs. Il-UCITS eżenti mill-KID għal 5 snin.

Il-fondi tal-pensjonijiet esklużi mill-
kamp ta’ applikazzjoni tal-MiFID. 
Id-drittijiet għal pensjoni mhumiex

strumenti finanzjarji
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Il-proposta PRIPs tinkludi prodotti
tal-pensjonijiet tat-’3 pilastru’ fil-kamp

ta’ applikazzjoni tal-PRIPs iżda teskludi
l-pensjonijiet okkupazzjonali

Solvenza II
(S2): L-Artikolu 185 fih

rekwiżit tat-tip KIID għall-
assigurazzjoni fuq il-ħajja

PD
(Direttiva Prospectus)

tkopri xi PRIPs
Il-KID huwa addizzjonali

għar-rekwiżiti PD 
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Links

◄Assigurazzjoni Titoli►

DGS/ICS
Kwistjoni ta’ eż. kopertura ta’
depożiti strutturati fil-kamp
ta’ applikazzjoni tad-DGS

Sors: Segretarjat ECON


