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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq (MAD) 2003/6/KE introduċiet qafas komprensiv biex 
tiġġieled “l-abbuż tas-suq” (abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-prattiki ta’ 
manipulazzjoni tas-suq). Ir-Regolament propost jestendi l-ambitu tal-qafas dwar l-abbuż tas-
suq għal kwalunkwe strument finanzjarju kopert mid-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti 
Finanzjarji (MiFID), bl-għan li jżid l-integrità tas-suq u l-protezzjoni għall-investituri, filwaqt 
li jiżgura ktieb tar-regoli uniku u kundizzjonijiet ekwi.

Ir-riformulazzjoni tal-MiFID, proposta mill-Kummissjoni fl-istess ħin, tirriklassifika l-kwoti 
ta' emissjonijiet skont is-Sistema tal-UE għall-Iskambju tal-Emissjonijiet (ETS) bħala 
strumenti finanzjarji, u b'hekk is-suq tal-UE kollu tal-kwoti tal-emissjonijiet isir soġġett għal
regolazzjoni tas-suq finanzjarju.
Filwaqt li aktar minn 80% tas-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet huwa suq derivattiv, u għalhekk
huwa diġà kopert mill-MiFID u mill-MAD, ir-Regolament il-ġdid dwar l-Abbuż tas-Suq
għandu l-għan li jestendi l-protezzjoni tas-suq għas-suq primarju u għal swieq spot tal-kwoti 
tal-emissjonijiet, sabiex jiġu evitati prattiki qarrieqa li jistgħu jimminaw il-fiduċja fl-ETS. Il-
MiFID u d-Direttiva 2003/6/KE dwar l-abbuż tas-suq japplikaw, filwaqt li tiġi aġġornata s-
sigurtà tas-suq mingħajr ma jkun hemm tfixkil fl-ambitu tiegħu, li jibqa' t-tnaqqis fl-
emissjonijiet.

Jekk il-kwoti tal-emissjonijiet tal-ETS jiġu riklassifikati bħala strumenti finanzjarji bħala parti 
mir-rieżami tal-MiFID, u l-kwoti tal-emissjonijiet jaqgħu fl-ambitu tal-qafas tal-abbuż tas-
suq, id-dispożizzjonijiet se jeħtieġu li jiġu aġġustati fid-dawl tan-natura speċifika ta' dawn l-
istrumenti. 

Għalhekk, il-proposta għal Regolament tintroduċi definizzjoni speċifika ta' informazzjoni
privileġġata għal kwoti tal-emissjonijiet. B'differenza mill-istrumenti finanzjarji tradizzjonali, 
l-obbligu li tiżvela informazzjoni priviliġġata ma jitqiegħedx fuq l-emittent (l-awtorità 
pubblika responsabbli, bħall-Kummissjoni, li l-għanijiet tal-politika tagħha dwar il-klima ma
għandhomx jiġu mfixkla minħabba obbligi ta' żvelar), iżda minflok għandu jitqiegħed fuq il-
parteċipanti tas-suq. L-informazzjoni li għandha tiġi żvelata normalment tikkonċerna l-attività 
fiżika tal-parti li qiegħda tiżvela, bħall-kapaċità u l-utilizzazzjoni ta' installazzjonijiet.

Ir-Rapporteur għal opinjoni jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni f’dak li jirrigwarda l-
inklużjoni ta' kwoti ta' emissjonijiet fil-qafas tal-abbuż tas-suq, biex jiġi żgurat li l-kummerċ 
organizzat jitwettaq fuq postijiet tal-kummerċ regolati, b'rekwiżiti kważi identiċi ta' 
trasparenza, organizzazzjoni u sorveljanza tas-suq. Fl-istess ħin, tressqu numru ta' emendi
sabiex titjieb l-effettività tal-proposta

B'mod partikolari, aspett importanti tar-Regolament hu li jipprevedi eżenzjoni mill-obbligu li
tiġi żvelata informazzjoni privileġġata għal dawk il-parteċipanti fis-suq li x'aktarx mhux se 
jkollhom impatt materjali fuq it-tfassil tal-prezz tal-kwoti tal-emissjonijiet. Il-Kummissjoni 
biħsiebha tistabbilixxi l-limitu minimu għall-eżenzjoni (espress f'termini ta' emissjonijiet 
annwali tas-CO2 jew kapaċità termali jew kombinazzjoni tagħhom) permezz ta' att iddelegat. 



PE485.944v01-00 4/13 PA\896251MT.doc

MT

Fil-prattika, l-informazzjoni dwar l-attività tal-akbar emittenti fl-ETS biss (li tipikament
jappartjenu għas-settur tal-enerġija tal-UE) tista' tkun mistennija li se jkollha impatt sinifikanti
fuq it-tfassil tal-prezz tal-karbonju: fl-UE, huwa stmat li madwar 7% ta' installazzjonijiet
biss(fejn "il-kbar" jitfgħu aktar minn 500.000 tunnellata ta' CO2 fis-sena) jirrappreżentaw 80% 
tal-emissjonijiet, filwaqt li 20 kumpanija biss huma d-detenturi ta' kważi nofs il-kwoti allokati 
fis-suq.

Ikun xieraq imbagħad, sabiex tiġi evitata l-inċertezza fis-suq, li l-limiti msemmija hawn fuq
ikunu speċifikament stabbiliti mill-bidu fit-test tar-Regolament. Ir-Rapporteur jipproponi li 
għandhom jitfasslu l-limiti sa 3 miljun tunnellata ekwivalenti ta' diossidu tal-karbonju u 300
MW ta' kapaċità termali kklassifikata għall-attivitajiet ta' kombustjoni, bl-għan li jiġu imposti
biss obbligi ta' żvelar ta' informazzjoni fuq l-atturi tas-suq l-aktar relevanti. Madankollu huwa 
kkunsidrat xieraq li l-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li timmodifika dawn il-limiti
permezz ta' atti delegati, sabiex tkun tista' tqis l-iżviluppi teknoloġiċi u tas-suq, pereżempju 
biex tindirizza l-volatilità tal-prezzijiet jew l-asimmetriji perċepiti fis-suq.

Barra minn hekk, ġie ċċarat li l-uffiċjali tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri li għandhom
aċċess għal informazzjoni priviliġġata għandhom ikunu pprojbiti b'mod ċar milli jwettqu 
prattiki abbużivi tas-suq.

Fl-aħħar nett, żdiedet dispożizzjoni li tinkludi fl-ambitu tar-Regolament, skemi futuri għall-
iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet li l-UE tista' tipparteċipa fihom b’riżultat ta' ftehimiet
globali, sabiex jiġi żgurat l-istess livell ta' protezzjoni tas-suq għal dawn is-swieq ġodda kif 
ukoll għall-iskema tal-ETS tal-UE.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) B’konsegwenza tal-klassifikazzjoni 
tal-kwoti tal-emissjonijiet bħala strumenti 
finanzjarji bħala parti mir-rieżami tad-
Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti 
Finanzjarji, dawk l-istrumenti se jaqgħu 
wkoll fi ħdan l-ambitu ta’ dan ir-
Regolament. Skont l-Iskema tal-UE għall-
Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 
(ETS), il-Kummissjoni Ewropea, l-Istati 
Membri u korpi oħra uffiċjalment
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maħtura huma inter alia responsabbli
għall-ħruġ tekniku tal-kwoti tal-
emissjonijiet, l-allokazzjoni libera 
tagħhom għal setturi tal-industrija 
eliġibbli u għal parteċipanti ġodda, u 
b'mod aktar ġenerali għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-qafas tal-politika tal-
Unjoni dwar it-tibdil fil-klima li jirfed il-
provvista ta' kwoti tal-emissjonijiet għax-
xerrejja konformi mal-ETS tal-UE. Fl-
eżerċizzju ta' dawk id-dmirijiet, dawn il-
korpi pubbliċi għandhom aċċess għal
informazzjoni sensittiva għat-tfassil tal-
prezzijiet li mhijiex disponibbli għall-
pubbliku u skont id-Direttiva tal-ETS tal-
UE huma jista’ jkollhom bżonn iwettqu
ċerti operazzjonijiet tas-suq relatati mal-
kwoti tal-emissjonijiet. Sabiex tinżamm il-
kapaċità tal-Kummissjoni Ewropea, tal-
Istati Membri u tal-korpi l-oħra maħtura 
uffiċjalment, li jiżviluppaw u
jimplimentaw il-politika tal-tal-Unjoni 
dwar it-tibdil fil-klima, l-attivitajiet ta' 
dawk il-korpi pubbliċi, imwettqa biss fl-
insegwiment ta' dik il-politika u li 
jikkonċernaw kwoti tal-emissjonijiet, 
għandhom ikunu eżentati mill-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Din 
l-eżenzjoni ma għandhiex ikollha impatt 
negattiv fuq it-trasparenza tas-suq globali, 
peress li dawk il-korpi pubbliċi għandhom
obbligi statutorji li joperaw b'tali mod li
jiżguraw l-iżvelar ordnat, ġust u mhux 
diskriminatorju ta', u l-aċċess għal, 
kwalunkwe deċiżjoni ġdida, żvilupp ġdid 
jew data ġdida, ta' natura sensittiva fir-
rigward tat-tfassil tal-prezzijiet. Barra 
minn hekk, jeżistu salvagwardji tal-iżvelar
ġust u mhux diskriminatorju ta'
informazzjoni sensittiva speċifika għat-
tfassil tal-prezzijiet miżmuma mill-
awtoritajiet pubbliċi skont id-Direttiva tal-
ETS tal-UE u l-atti implimentattivi 
tagħha. Fl-istess ħin, l-eżenzjoni għall-
korpi pubbliċi li jaġixxu fl-insegwiment
tal-politika tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-
klima ma għandhiex testendi għal każijiet
fejn dawk il-korpi pubbliċi jkunu involuti 
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f'kondotta jew fi tranżazzjonijiet li ma 
jitnisslux mill-insegwiment tal-politika 
tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-klima jew
meta persuni fiżiċi li qegħdin jaħdmu
għal kwalunkwe minn dawk il-korpi
jkunu involuti f'kondotta jew fi 
tranżazzjonijiet fuq aġir proprju tagħhom.

Or. en

(Ara Emenda 2 għall-Premessa 16.)

Ġustifikazzjoni

Ir-raġunijiet u l-konfini tal-esklużjoni ta' korpi pubbliċi (l-emittenti ta' kwoti tal-emissjonijiet) 
mill-ambitu ta' dan ir-Regolament, fejn l-azzjonijiet tagħhom isiru fil-insegwiment tal-politika 
tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-klima, għandhom jiġu ċċarati aktar. Għandu jiġi ċċarat wkoll li l-
uffiċjali pubbliċi li għandhomm aċċess għal informazzjoni privileġġata dwar kwoti tal-
emissjonijiet huma projbiti milli jużawha f'kondotta li tirrappreżenta abbuż tas-suq.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) B'konsegwenza tal-klassifikazzjoni 
ta’ kwoti tal-emissjonijiet bħala strumenti 
finanzjarji, parti mir-reviżjoni tad-
Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti 
Finanzjarji, dawk l-istrumenti se jaqgħu 
wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. B'qies għan-natura speċifika 
ta’ dawk l-istrumenti u l-karatteristiċi 
strutturali tas-suq tal-karbonju, huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-attività tal-Istati 
Membri, il-Kummissjoni Ewropea u korpi 
oħra maħtura uffiċjalment li jinvolvu 
kwoti tal-emissjonijiet, ma tkunx ristretta 
għall-insegwiment tal-politika tal-klima 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, id-dmir li 
tirrapporta informazzjoni privileġġata 
jeħtieġ li jiġi indirizzat lill-parteċipanti 
f’dak is-suq b'mod ġenerali. Madankollu, 
sabiex jiġi evitat li s-suq jiġi espost għal 
rappurtar li ma jkunx utli, kif ukoll biex 

(16) Peress li ammonti konsiderevoli ta' 
informazzjoni sensittiva għat-tfassil tal-
prezzijiet li mhijiex disponibbli għall-
pubbliku u li taffettwa d-domanda għal 
kwoti tal-emissjonijiet, huma miżmuma 
minn parteċipanti tas-suq individwali,
huwa xieraq li d-dmir li tirrapporta 
informazzjoni privileġġata jiġi indirizzat 
lill-parteċipanti f’dak is-suq b'mod ġenerali 
Madankollu, sabiex jiġi evitat li s-suq jiġi 
espost għal rappurtar li ma jkunx utli, kif 
ukoll biex tinżamm il-kosteffiċjenza tal-
miżura prevista, jidher li huwa meħtieġ li l-
impatt regolatorju ta’ dak id-dmir jiġi 
limitat biss għal dawk l-operaturi tal-ETS 
tal-UE, li –minħabba d-daqs u l-attività 
tagħhom– jistgħu jkunu mistennija 
raġonevolment li jkollhom effett sinifikanti 
fuq il-prezz tal-kwoti tal-emissjonijiet. 
Limiti minimi xierqa għall-fini tal-
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tinżamm il-kosteffiċjenza tal-miżura 
prevista, jidher li huwa meħtieġ li l-impatt 
regolatorju ta’ dak id-dmir jiġi limitat biss 
għal dawk l-operaturi tal-ETS tal-UE, li –
minħabba d-daqs u l-attività tagħhom–
jistgħu jkunu mistennija raġonevolment li 
jkollhom effett sinifikanti fuq il-prezz tal-
kwoti tal-emissjonijiet. Fejn il-parteċipanti 
fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet diġà 
huma konformi mad-dmirijiet ekwivalenti 
ta’ żvelar ta’ informazzjoni privileġġata, 
b’mod partikolari skont ir-Regolament 
dwar l-integrità u t-trasparenza tas-suq tal-
enerġija (Regolament (UE) Nru ... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
Integrità u t-Trasparenza tas-Suq tal-
Enerġija tal-Operaturi), l-obbligu ta’ żvelar 
ta’ informazzjoni privileġġata rigward il-
kwoti tal-emissjonijiet m’għandux iwassal 
għal żvelar obbligatorju doppju 
sostanzjalment bl-istess kontenut.

applikazzjoni ta' din l-eżenzjoni 
għandhom imbagħad jiġu stabbiliti fit-test
ta' dan ir-Regolament u l-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta 
miżuri li jimmodifikaw dawn il-limiti
minimi permezz ta' att iddelegat. L-
informazzjoni li għandha tiġi żvelata
għandha tikkonċerna l-operazzjonijiet
fiżiċi tal-parti li qiegħda tiżvela l-
informazzjoni u mhux il-pjanijiet jew l-
istrateġiji tagħha għall-iskambju ta' kwoti 
tal-emissjonijiet. Fejn il-parteċipanti fis-
suq tal-kwoti tal-emissjonijiet diġà huma 
konformi mad-dmirijiet ekwivalenti ta’ 
żvelar ta’ informazzjoni privileġġata, 
b’mod partikolari skont ir-Regolament 
dwar l-integrità u t-trasparenza tas-suq tal-
enerġija (Regolament (UE) Nru ... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
Integrità u t-Trasparenza tas-Suq tal-
Enerġija tal-Operaturi), l-obbligu ta’ żvelar 
ta’ informazzjoni privileġġata rigward il-
kwoti tal-emissjonijiet m’għandux iwassal 
għal żvelar obbligatorju doppju 
sostanzjalment bl-istess kontenut.

Or. en

(Ara Emenda 1 għall-Premessa 15a.)

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet taċ-ċertezza fis-suq, huwa xieraq li l-limiti għall-eżenzjoni mill-obbligu li tiżvela
informazzjoni privileġġata huma stabbiliti fit-test tar-Regolament u msemmija f'Premessa 
flimkien mar-raġunijiet għalfejn dawn ġew introdotti. Huwa importanti wkoll li l-istrateġiji 
kummerċjali jkunu espliċitament esklużi mill-informazzjoni li jeħtieġ li tiġi żvelata.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat. B'mod partikulari, 

(42) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat. B'mod partikulari, 
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għandhom jiġu adottati atti ddelegati fir-
rigward tal-kundizzjonijiet għall-
programmi ta’ riakkwist u għall-
istabilizzazzjoni ta’ strumenti finanzjarji, l-
indikaturi ta’ mġiba manipulattiva elenkati 
fl-Anness 1, l-għatba li lil hinn minnha tiġi 
determinata l-applikazzjoni tal-obbligu ta’ 
żvelar pubbliku lill-parteċipanti fis-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet, il-kundizzjonijiet 
biex jitfasslu listi ta’ persuni 
b'informazzjoni privileġġata, u l-limiti u l-
kundizzjonijiet marbutin mat-
tranżazzjonijiet maniġerjali. Huwa ta’ 
importanza partikulari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq il-
livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u 
xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

għandhom jiġu adottati atti ddelegati fir-
rigward tal-kundizzjonijiet għall-
programmi ta’ riakkwist u għall-
istabilizzazzjoni ta’ strumenti finanzjarji, l-
indikaturi ta’ mġiba manipulattiva elenkati 
fl-Anness 1, il-livelli limiti biex tiġi 
determinata l-applikazzjoni tal-obbligu ta’ 
żvelar pubbliku lill-parteċipanti fis-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet, il-kundizzjonijiet 
biex jitfasslu listi ta’ persuni 
b'informazzjoni privileġġata, u l-limiti u l-
kundizzjonijiet marbutin mat-
tranżazzjonijiet maniġerjali. Huwa ta’ 
importanza partikulari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq il-
livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u 
xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm żewġ limiti, wieħed espress f'termini ta' ekwivalenza mad-diossidu tal-karbonju u ieħor
f'termini ta' kapaċità termali kklassifikata għall-attivitajiet ta' kombustjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għall-
attività ta’ Stat Membru, il-Kummissjoni 
Ewropea jew kwalunkwe korp ieħor 
maħtur uffiċjalment, jew ta’ kwalunkwe 
persuna li taġixxi f’isimhom, li tikkonċerna 
kwoti ta’ emissjonijiet u hija mwettqa fl-
insegwiment tal-politika tal-klima tal-
Unjoni.

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għall-
attività ta’ Stat Membru, il-Kummissjoni 
Ewropea jew kwalunkwe korp ieħor 
maħtur uffiċjalment, jew ta’ kwalunkwe 
persuna li taġixxi f’isimhom, li tikkonċerna 
kwoti ta’ emissjonijiet u hija mwettqa biss
fl-insegwiment tal-politika tal-klima tal-
Unjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-esklużjoni mill-ambitu hija pprovduta lill-korpi li jaġixxu 
esklussivament fl-insegwiment tal-politika tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-klima, filwaqt li
uffiċjali pubbliċi individwali li għandhom aċċess għal informazzjoni privileġġata li tista' 
tinfluwenza s-suq ta' kwoti tal-emissjonijiet għadhom koperti b'mod sħiħ mir-regoli dwar l-
abbuż tas-suq

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
paragrafu 1, l-informazzjoni għandha 
titqies li tkun ta’ natura preċiża jekk tindika 
sett ta’ ċirkostanzi li jeżistu jew jistgħu 
raġonevolment ikunu mistennija li jidħlu 
fis-seħħ jew avveniment li seħħ jew jista’ 
raġonevolment ikun mistenni li jagħmel 
dan u jekk tkun speċifika biżżejjed biex 
tippermetti li ssir konklużjoni rigward l-
effett possibbli ta’ dak is-sett ta’ 
ċirkostanzi jew avveniment fuq il-prezzijiet 
tal-istrumenti finanzjarji, il-kuntratti spot 
tal-komoditajiet relatati, jew il-prodotti 
rkantati bbażati fuq il-kwoti tal-
emissjonijiet.

2. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
paragrafu 1, l-informazzjoni għandha 
titqies li tkun ta’ natura preċiża jekk tindika 
sett ta’ ċirkostanzi li jeżistu jew jistgħu 
raġonevolment ikunu mistennija li jidħlu 
fis-seħħ jew avveniment li seħħ jew jista’ 
raġonevolment ikun mistenni li jagħmel 
dan u jekk tkun speċifika biżżejjed biex 
tippermetti li ssir konklużjoni rigward l-
effett possibbli ta’ dak is-sett ta’ 
ċirkostanzi jew avveniment fuq il-prezzijiet 
tal-istrumenti finanzjarji, il-kuntratti spot 
tal-komoditajiet relatati, il-kwoti tal-
emissjonijiet jew il-prodotti rkantati 
bbażati fuqhom.

Or. en

(Ara Emenda 6 għall-Artikolu 6, paragrafu 3.)

Ġustifikazzjoni

It-tibdil jiddaħħal biex il-kliem jiġu armonizzati ma' dispożizzjonijiet oħra fir-Regolament
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
paragrafu 1, informazzjoni li, jekk issir 
pubblika, aktarx ikollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet tal-istrumenti finanzjarji, 
il-kuntratti spot relatati tal-komoditajiet, 
jew il-prodotti rkantati bbażati fuq il-kwoti 
tal-emissjonijiet, għandha tfisser 
informazzjoni li investitur raġjonevoli 
x’aktarx li juża bħala parti mill-bażi tad-
deċiżjonijiet ta’ investiment tiegħu.

3. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
paragrafu 1, informazzjoni li, jekk issir 
pubblika, aktarx ikollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet tal-istrumenti finanzjarji, 
il-kuntratti spot relatati tal-komoditajiet, il-
kwoti tal-emissjonijiet jew il-prodotti 
rkantati bbażati fuqhom, għandha tfisser 
informazzjoni li investitur raġjonevoli 
x’aktarx li juża bħala parti mill-bażi tad-
deċiżjonijiet ta’ investiment tiegħu.

Or. en

(Ara Emenda 5 għall-Artikolu 6, paragrafu 2.)

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu m’għandux japplika 
għal parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-
emissjonijiet fejn l-installazzjonijiet jew 
attivitajiet ta’ avjazzjoni li jippossjedi, 
jikkontrolla jew huwa responsabbli 
minnhom, fis-sena preċedenti kellhom 
emissjonijiet li ma jaqbżux limitu minimu 
ekwivalenti għad-dijossidju tal-karbonju u, 
jekk iwettqu attivitajiet ta’ kombustjoni, 
kellhom kapaċità termali kklassifikata li 
ma taqbiżx limitu minimu.

L-ewwel subparagrafu m’għandux japplika 
għal parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-
emissjonijiet fejn l-installazzjonijiet jew 
attivitajiet ta’ avjazzjoni li jippossjedi, 
jikkontrolla jew huwa responsabbli 
minnhom, fis-sena preċedenti kellhom 
emissjonijiet li ma jaqbżux livell limitu 
minimu ta' 3 miljun tunnellata
ekwivalenti għad-diossidu tal-karbonju u, 
jekk iwettqu attivitajiet ta’ kombustjoni, 
kellhom kapaċità termali kklassifikata li 
ma taqbiżx limitu minimu ta' 300 MW.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied iċ-ċertezza tas-suq, huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-limiti għall-eżenzjoni minn 
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obbligi ta' żvelar mill-bidu fit-test tar-Regolament. Iċ-ċifri speċifiċi ntagħżlu biex jinkludu 
biss parteċipanti kbar fis-suq, li l-attivitajiet tagħhom x'aktarx li se jkollhom impatt materjali
fuq it-tfassil tal-prezzijiet u li jkopru madwar 75% tas-suq globali tal-kwoti. Wieħed għandu 
jinnota li 3 miljun tunnellata ta' ekwivalenti ta' diossidu tal-karbonju jikkorrispondi għal sitt 
installazzjonijiet "kbar" li jirrilaxxaw 500.000 tunnallata f'emissjonijiet, kull wieħed.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ att iddelegat skont l-Artikolu 31, miżuri 
li jistabbilixxu limitu minimu ta’
ekwivalenti tad-dijossidu tal-karbonju u 
limitu minimu ta’ kapaċità termali 
kklassifikata għall-finijiet tal-applikazzjoni 
tal-eżenzjoni prevista fit-tieni 
subparagrafu.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta, permezz ta’ att iddelegat skont l-
Artikolu 31, miżuri li jimmodifikaw il-
livell limitu minimu ekwivalenti tad-
diossidu tal-karbonju u l-livell limitu
minimu ta’ kapaċità termali kklassifikata 
għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-eżenzjoni 
prevista fit-tieni subparagrafu. Filwaqt li
tadotta l-att delegat imsemmi f'dan is-
subparagrafu, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta jekk l-immodifikar tal-limitu 
minimu ekwivalenti ta' diossidu tal-
karbonju jew fil-limitu minimu ta'
kapaċità termali kklassifikata, joffrix 
rispons għall-ħtiġijiet li jirriżultaw minn 
żviluppi ġodda teknoloġiċi u tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li, li jiġi stabbilit limitu mill-bidu huwa strumentali fl-iżgurar ta' ċarezza akbar għall-
parteċipanti tas-suq u biex tiġi evitata l-inċertezza legali, jibqa' utli li l-Kummissjoni tingħata 
s-setgħa li timmodifika l-limiti permezz ta' att iddelegat, sabiex tkun tista' tindirizza problemi 
tas-suq (assimetriji perċepiti, il-volatilità tal-prezzijiet, eċċ) u/jew ħtiġijiet ta' politika (bħal 
pereżempju emissjonijiet li jonqsu biż-żmien minħabba l-politika tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-
klima).
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Awtorità kompetenti tista’ tippermetti 
ttardjar minn emittent ta’ strument 
finanzjarju tal-iżvelar pubbliku ta’ 
informazzjoni ġewwa sakemm il-
kundizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

5. Awtorità kompetenti tista’ tippermetti 
ttardjar minn emittent ta’ strument 
finanzjarju jew parteċipant fis-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet tal-iżvelar pubbliku 
ta’ informazzjoni privileġġata sakemm il-
kundizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġuni għalfejn il-parteċipanti tas-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandhom 
jiġu esklużi mill-possibbiltà li jingħataw permess uffiċjali biex itawlu ż-żmien għall-iżvelar ta' 
informazzjoni privileġġata.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta l-Unjoni Ewropea tieħu sehem fi 
skema għall-iskambju ta' kwoti tal-
emissjonijiet ma' pajjiż terz, il-kwoti tal-
emissjonijiet taħt din l-iskema u l-prodotti
rkantati bbażati fuqha għandhom jaqgħu
fi ħdan l-ambitu ta' dan ir-Regolament.
Fejn neċessarju, il-Kummissjoni għandha 
tadotta, permezz ta' atti ddelegati 
b'konformità mal-Artikolu 31, miżuri li 
jistabbilixxu l-kriterji għall-inklużjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-protezzjoni tas-suq għandha tkun garantita wkoll għal skemi għall-iskambju tal-kwoti li l-
Unjoni tista' fil-futur tipparteċipa fihom minħabba ftehimiet globali.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 32 fir-rigward tas-supplimentar u 
l-emendar tal-kundizzjonijiet għall-
programmi ta’ riakkwist u l-
istabbilizzazzjoni ta’ strumenti finanzjarji, 
id-definizzjonijiet f’dan ir-Regolament, il-
kundizzjonijiet għat-tfassil ta’ listi ta’ 
persuni b'informazzjoni privileġġata, il-
kundizzjonijiet relatati mat-tranżazzjonijiet 
maniġerjali, u l-arranġamenti għall-persuni 
li jipprovdu informazzjoni li tista’ twassal 
għall-identifikazzjoni ta’ ksur ta’ dan ir-
Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 32 
fir-rigward tas-supplimentar u l-emendar 
tal-kundizzjonijiet għall-programmi ta’ 
riakkwist u l-istabbilizzazzjoni ta’ 
strumenti finanzjarji, id-definizzjonijiet 
f’dan ir-Regolament, il-livelli limiti biex 
tiġi determinata l-applikazzjoni tal-
obbligu ta' żvelar pubbliku fir-rigward tal-
parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-
emmissjonijiet, il-kundizzjonijiet għat-
tfassil ta’ listi ta’ persuni b'informazzjoni 
privileġġata, il-kundizzjonijiet relatati mat-
tranżazzjonijiet maniġerjali, u l-
arranġamenti għall-persuni li jipprovdu 
informazzjoni li tista’ twassal għall-
identifikazzjoni ta’ ksur ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' emissjoni għandhom jissemmew fost id-dispożizzjonijiet li l-Kummissjoni tista' żżid 
jew temenda permezz ta' atti ddelegati.


