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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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.

Il-Kummissjoni għalhekk hi korretta meta tasserixxi li hu neċessarju li jiġu stabbiliti regoli 
uniformi dwar it-trasparenza fil-livell tal-Unjoni li japplikaw għall-parteċipanti kollha fis-suq 
tal-prodotti ta’ investiment sabiex jiġu evitati d-diverġenzi. Regolament huwa meħtieġ biex 
jiżgura li jiġi stabbilit standard komuni għad-dokumenti bit-tagħrif ewlieni b’mod uniformi li 
jkun kapaċi jarmonizza l-format u l-kontenut ta’ dawn id-dokumenti. Ir-regoli direttament 
applikabbli ta' Regolament għandhom jiżguraw li l-parteċipanti kollha fis-suq tal-prodotti ta’ 
investiment ikunu soġġetti għall-istess rekwiżiti. Dan għandu jiżgura wkoll divulgazzjonijiet 
uniformi billi jipprevjeni rekwiżiti nazzjonali diverġenti li jirriżultaw mit-traspożizzjoni ta' 
Direttiva. L-użu ta' Regolament huwa xieraq ukoll biex jiżgura li dawk kollha li jbigħu l-
prodotti ta’ investiment ikunu soġġetti għar-rekwiżiti uniformi fir-rigward tal-għoti tad-
dokument bit-tagħrif ewlieni lill-investituri fil-livell ta' konsumatur.

Minn punto di vista ta‘ protezzjoni tal-konsumaturi, għandu l-ewwel nett jiġi nnutat li għal 
ħafna nies il-prodotti tal-investiment huma kkumplikati ħafna u għalhekk dawn in-nies 
jimmeritaw il-protezzjoni. Normalment iċ-ċittadini huma konxji tal-implikazzjonijiet tat-
tranżazzjoni, ifittxu li jiksbu l-informazzjoni u li jieħdu parir. 

L-opportunitajiet li l-konsumaturi jkunu jistgħu jaġixxu skont is-sitwazzjonijiet rispettivi 
tagħhom, permezz ta’ kundizzjonijiet kuntrattwali individwali ma’ min joħroġ il-fond tal-
investiment, possibbilment anki bl-għajnuna ta’ parir imparzjali, m’għandhomx jiġu ristretti 
b’regolazzjoni eċċessiva fil-livell Ewropew, speċjalment ladarba l-effetti transkonfinali huma 
limitati.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:
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Emenda 1

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 u l-intermedjarji 
tal-prodott ta’ investiment u regoli 
uniformi dwar l-għoti ta’ dan id-dokument 
lill-investituri fil-livell ta' konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intermedjarji għandu jkollhom l-obbligu jagħtu t-tagħrif eż. dwar il-kostijiet reali, ir-
remunerazzjoni tagħhom jew ir-reġim fiskali tal-prodott tal-investiment. It-tagħrif kollu 
meħtieġ għalbiex tittieħed deċiżjoni informata dwar l-investiment fi prodott għandu jkun 
aċċessibbli permezz ta' dokument wieħed biss. Il-konsumatur ma għandux ikun obbligat 
jikkonsutla l-KID u dokument ieħor biex ikun żvelat it-tagħrif kif jiddisponu l-MiFID jew id-
Direttiva dwar il-Medjazzjoni ta' l-Assigurazzjoni (IMD).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prodotti tal-assigurazzjoni li ma 
joffrux valur ta’ ċediment jew fejn dak il-
valur ta’ ċediment ma jkunx totalment jew 
parzjalment skopert, b’mod dirett jew 
indirett, għall-varjazzjonijiet fis-suq;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament ma għandux ikun ristrett għal investimenti 
‘impakkettati’ jew investiment b’ritorn (parzjalment) skonoxxut. Il-prodotti kollha tat-tifdil 
jew ta' investiment għandhom mingħajr eċċezzjoni jkollhom KID disponibbli għall-
konsumaturi. Din hi kondizzjoni ta’ importanza ċentrali biex il-konsumaturi jkunu jistgħu 
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jiksbu r-rifless li dejjem jikkonsultaw il-KID indipendentement mill-prodotti ta’ tifdil jew 
investiment li jkunu ġew proposti lilhom. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 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

Ġustifikazzjoni

 Id-depożitu għal żmien, iċ-ċertifikati ta’ depożitu u t-titoli għandhom jiġu inklużi fil-kamp ta’ 
applikazzjoni. Meta l-iskop tal-leġiżlazzjoni hu li jgħin lill-konsumaturi jipparagunaw ir-riskji 
u l-vantaġġi ta’ tipi differenti ta’ tifdil jew investiment, u għalhekk kollha kemm huma għandu 
dejjem ikollhom KID disponibbli għalihom. Ngħidu aħna, xi prodotti strutturati jiġu proposti 
lill-konsumaturi bħala alternattiva għad-depożiti bankarji; il-KID ikun disponibbli għall-
prodotti strutturai, imma jkun iebes li jitqabbel ma' depożitu bankarju li għalih ma hemm l-
ebda KID.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) titoli oħra li ma jinkorporawx 
derivattiv;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

 L-iskop tal-leġiżlazzjoni hu li jgħin lill-konsumaturi jipparagunaw ir-riskji u l-vantaġġi ta’ 
tipi differenti ta’ tifdil jew investiment, u għalhekk kollha kemm huma għandu dejjem ikollhom 
KID disponibbli għalihom. 
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) skemi tal-pensjoni tax-xogħol koperti 
mill-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE jew id-
Direttiva 2009/138/KE; u

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jibqa’ importanti li jinftehmu faċilment ir-riskji u l-eżitu probabbli tal-pensjoni tagħhom tax-
xogħol.  Jeħtieġ ukoll li jkunu jafu liema riskji finanzjarji huma diġà esposti għalihom, ħalli 
jiddiversifikaw it-tifdil u l-investimenti tagħhom. F’dan ir-rigward, it-tagħrif dwar il-
pensjonijiet tax-xogħol hu meħtieġ għal diversifikazzjoni adegwata tar-riskju u għal 
valutazzjoni korretta ta’ dak li l-konsumaturi jistgħu realment jistennew bħala kumpens għat-
tnaqqis fid-dħul tagħhom meta jirtiraw.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - 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 kull 
investiment jew prodott ta’ tifdil 
ikkumerċjalizzat lill-investituri fil-livell 
tal-konsumatur, irrispettivament mill-
forma legali tiegħu;

Or. en



PA\923326MT.doc 7/19 PE502.121v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Kif ingħad fl-Artikolu 2(a) – (d), il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament ma għandux 
ikun ristrett għal investimenti ‘impakkettati’ fejn l-investitur ikun espost għal fluttwazzjoni 
tal-beni li ma jkunux direttament disponibbli li jixtrihom l-investitur.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artiklu 4 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) “il-bejjiegħ" tfisser il-persuna li qed 
tagħti parir dwar prodott ta' investiment 
lil investitur fil-livell ta' konsumatur jew li 
qed taġixxi bħala intermedjarju għal 
investiment minn investitur fil-livell ta' 
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bejjiegħ tal-prodotti ta’ investiment mhux definit mir-Regolament propost. Il-bejgħ huwa 
kunċett strett wisq billi xi intermedjarji ma ‘jbigħux’ il-prodott ta’ investiment imma joħolqu 
l-kuntatt bejn il-konsumatur u l-manifattur (eż. impriża tal-assikurazzjoni). 

Emenda 8

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 flimkien mal-
prospectus meta jkun ġie ppubblikat 
prospectus u mill-anqas fuq il-websajt 
qabel il-prodott ta’ investiment ikun jista’ 
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jinbiegħ lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur. Id-dokument bit-tagħrif 
ewlieni jkun mitmum mid-distributur fejn 
dan ikun relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur iqis li kulfejn ikun ġie ppubblikat il-prospectus u jkun aċċessibbli għall-
investituri fil-livell ta' konsumatur, il-KID – tal-anqas il-parti tiegħu magħmula mill-
manifattur – għandu wkoll ikun disponibbli fl-istess lok. U jkun preferibbli jekk il-KIDs kollha 
jkunu faċilment aċċessibbli fuq websajt uffiċjali tal-awtorità ta’ kontroll.

Ir-Rapporteur jagħti s-sostenn tiegħu għad-dmir ġenerali tal-manifattur li jfassal KID. 
B’danakollu, it-tagħrif tal-manifattur għandu jkun ikkompletat b’tagħrif miżjud mid-
distributur.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni ma 
jkunx fih kummerċjalizzazzjoni jew 
rakkomandazzjonijiet dwar kif wieħed 
jinvesti u jkun dokument għalih waħdu li 
jkun kjarament separat mill-materjali ta’ 
kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-KID mhux suppost li jkun fih xi messaġġ ta' kummerċjalizzazzjoni jew rakkomandazzjoni 
għax-xiri ta' investiment imma dan ma jingħadx b'mod ċar fir-Regolament propost. Billi mhux 
ċert jekk il-KIDs kollha humiex se jkunu soġġetti għal ftehim minn qabel minn awtorità 
kompetenti qabel id-diffużjoni tagħhom, din id-dispożizzjoni jeħtieġ li tkun kemm jista' jkun 
preċiża.
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Emenda 10

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, 
dan għandu jiġi tradott f’waħda minn dawn 
il-lingwi.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur iqis li hu fundamentali li l-KID jinftiehem mill-pubbliku li lilu jkun jindirizza l-
intermedjarju. F’dan is-sens, l-Artikolu 7 kif propost jista’ jkun problematiku: bħala riżultat 
tat-test tiegħu, il-KID jista’ jkun offrut lil investitur fil-livell ta' konsumatur f’lingwa li ma 
tkunx mifhuma (sew) mill-konsumatur. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

”Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-prodott ta’ investiment.  
Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni.  L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem 
in-natura ta’ dan il-prodott ta' investiment 
u r-riskji li tinvesti fih.  Nagħtuk parir 
taqrah sabiex inti tkun tista' tieħu deċiżjoni 
informata dwar jekk għandekx tinvesti jew 
le.

“Dan id-dokument jipprovdilek tagħrif 
ewlieni dwar dan il-prodott ta’ investiment.  
Dan mhux materjal ta’ 
kummerċjalizzazzjoni.  L-informazzjoni 
hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem 
in-natura ta’ dan il-prodott ta' investiment, 
ir-riskji u l-kostijiet li tinvesti fih.  You are 
advised to read it so that you can take an 
informed decision about whether to 
invest.”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kwestjoni tal-kostijiet hi kriterju importanti għall-għażla ta’ prodott ta’ investiment. Billi d-
dikjarazzjoni taħt it-titolu tal-KID għandha effett importanti għat-tqanqil tal-kuxjenza fil-
konsumatur, il-kostijiet għandhom jissemmew f’din id-dikjarazzjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2 - punt b - punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) fejn il-prodott ta’ investiment joffri 
benefiċċji tal-assigurazzjoni, id-dettalji ta’ 
dawn il-benefiċċji tal-assigurazzjoni;

iv) ix-xenarji tal-prestazzjoni, jekk 
rilevanti, skont in-natura tal-prodott; fejn 
ix-xenarju tal-prestazzjoni jkun rivelat, id-
dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 
jsemmi x-xenarju tal-agħar evenjenza; 
kull xenarju ieħor żvelat għandu jkun 
possibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti strutturati spiss huma mfassla biex joffru l-possibilità ta’ ritorni għoljin imma 
mhux realistiċi. Meta jkunu ġew ippubblikati 3 xenarji mingħajr ma tissemma l-probabilità 
rispettiva tagħhom li jseħħu, il-konsumatur jifhem li kull wieħed mix-xenarji għandu l-istess 
probabilità. Barra minn hekk, din il-preżentazzjoni tisfrutta preġudizzju konjittiv magħruf sew 
li hu t-tendenza li l-eżiti favorevoli jew li jagħtu pjaċir jisfaw sovravvalutati. Għal dawk ir-
raġunijiet, meta jkunu ppubblikati x-xenarji ta' prestazzjoni, il-probabilità ta' dawk ix-xenarji 
għandha titqies.

Emenda 13

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, 
bid-dettalji ta’ liema riskji huma koperti 
mill-iskema u liema ma humiex;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni mogħtija minn skema ta’ kumpens jew ta’ garanzija tista’ tieħu għamliet 
differenti: l-iskema ta’ kumpens ta’ investitur tipproteġi lill-konsumatur kontra t-telf tal-
istrument mid-ditta tal-investiment, mhux kontra t-telf finanzjarju dovuta għall-volatilità tal-
beni sottostanti jew tal-insolvenza ta' dawk li jemettu l-beni sottostanti. Ir-Regolament 
għandu jkun aktar preċiż ħalli jevita kull użu ħażin ta' din id-dispożizzjoni.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhuma l-
ispejjeż?", l-ispejjeż assoċjati mal-
investiment fil-prodott ta’ investiment, li 
jinkludu kemm l-ispejjeż diretti kif ukoll 
dawk indiretti li għandu jġorr l-investitur, 
inkluż indikaturi f’għamla sommarja ta’ 
dawn l-ispejjeż;

(f) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhuma l-
ispejjeż?", l-ispejjeż kollha assoċjati mal-
investiment fil-prodott ta’ investiment, li 
jinkludu kemm l-ispejjeż diretti kif ukoll 
dawk indiretti li għandu jġorr l-investitur, 
inkluż indikaturi f’għamla sommarja ta’ 
dawn l-ispejjeż;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kostijiet iridu jkunu żvelati, kemm jekk huma diretti (bħalma huma t-tariffi tad-dħul jew id-
drittijiet tal-ġestjoni ta' kull sena) jew indiretti (bħalma huwa l-kost ta’ struttura inkorporata 
fi prodott strutturat). It-TER (il-proporzjon totali tal-ispiża) li qed jintuża bħalissa mill-
emittenti tal-UCITS ma jħaddanx il-kostijiet kollha sopportati mill-UCITS. Il-kostijiet 
imsemmijin mill-manifattur għandhom jiġu ppreżentati bħala kostijiet massimi u l-kostijiet li 
għandhom effettivament jitħallsu għandhom jiġu rfinuti fil-parti tad-distributur fil-KID.  Il-
konsumaturi jeħtieġ li jkunu infurmati dwar il-valur reali tal-parti strutturali (li jkun fiha d-
derivati) tal-prodott strutturat. 

Emenda 15

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 

(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 
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tar-rekord tal-prestazzjoni tiegħu fl-
imgħoddi;

tar-rekord tal-prestazzjoni tiegħu fl-
imgħoddi; Il-prestazzjoni passata ma 
tkunx żvelata jekk kemm-il darba ma 
jingħatax l-avviż dovut li mhix 
indikazzjoni affidabbli tal-prestazzjoni 
futura. Meta l-istrateġija ta’ investiment 
tkun qed tirreferi għal benchmark, il-
prestazzjoni tal-benchmark tkun 
ippubblikata flimkien mal-prestazzjoni 
tal-prodott ta' investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prestazzjoni passata tista’ tiżvija. Prodott li jkun ipproduċa ritorn għoli matul 'bużżieqa’ 
għandu mnejn jiżvija. Il-prestazzjoni passata tista’ tkun żvelata biss bl-avviż dovut u effikaċi li 
l-prestazzjoni passata ma hijiex indikattiva ta' kif se tkun il-prestazzjoni futura tal-
investiment. Il-manifatturi ma jistgħux jiddeterminaw liberament il-perijodu li se jqisu meta 
jippubblikaw il-prestazzjoni passata; altrimenti jispiċċaw jagħżlu l-aħjar perijodu għalihom u 
ma jkun hemm l-ebda armonizzazzjoni. Dan għandu jkun stabbilit b’atti delegati.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn ikun applikabbli, l-intermedjarju 
jsemmi: 
(a) il-kostijiet marbutin mal-prodott tal-
investiment meta jkun hu l-intermedjarju;
(b) is-sansariji, ir-retroċessjonijiet jew 
benefiċċji oħrajn marbutin mat-
tranżazzjoni mħallsin mill-manifattur jew 
terz, kif preskritt fid-Direttiva 2004/39/KE 
u fid-Direttiva 2002/39/KE;
(c) ir-reġim fiskali tal-prodott tal-
investiment fl-Istat Membru fejn ikun 
attivament jiddistribwixxi jew jagħti pariri 
fuq il-prodott ta’ investiment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kif ingħad fl-Artikolu 5, mhux biss il-manifattur għandu jkollu r-responsabbiltà fir-redazzjoni 
tal-KID, imma d-distributur ukoll għandu jkollu rwol fit-tlestija tal-parti tal-manifattur.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

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, 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. Qabel 
ma tadotta atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel it-testing debitu tal-
konsumaturi ħalli tagħżel l-aktar miżuri 
xierqa għall-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul it-tħejjija tar-Regolament tal-Kummissjoni dwar il-KIID għall-UCITS, sar test kbir 
b’konsumaturi veri qabel ma ġie adottat it-tqassim finali tal-KIID. L-istess metodoloġija 
għandha tkun adottata meta jitfassal il-KID. It-testjar tal-impatt effikaċi fuq il-konsumaturi 
tal-KID ippjanat huwa ta' importanza ċentrali għas-suċċess tiegħu, l-aktar fit-tfassil tat-
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tqassim tal-iżvelar tar-riskji.

Emenda 18

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. L-Awtoritajiet Ewropej ta’ 
Superviżjoni jagħmlu t-testing debitu tal-
konsumaturi ħalli jistabbilixxu l-aħjar 
metodoloġija u kalkolu skont (a) u (b) 
għall-investituri fil-livell ta' konsumatur.
L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
għandhom jissottomettu dawk l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa […].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul it-tħejjija tar-Regolament tal-Kummissjoni dwar il-KIID għall-UCITS, sar test kbir 
b’konsumaturi veri qabel ma ġie adottat it-tqassim finali tal-KIID. L-istess metodoloġija 
għandha tkun adottata meta jitfassal il-KID. It-testjar tal-impatt effikaċi fuq il-konsumaturi 
tal-KID ippjanat huwa ta' importanza ċentrali għas-suċċess tiegħu, l-aktar fit-tfassil tat-
tqassim tal-iżvelar tar-riskji.

Emenda 19

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 u li l-informazzjoni li fih 
id-dokument bit-tagħrif ewlieni kienet 
ħażina jew tiżvija, 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsumatur ġenerlament ma jkunx f'qagħda li jipprova li t-telf kien fil-fatt ikkawżat minn 
KID li ma jkunx ottemperanti. Meta d-deċiżjoni tal-konsumatur li jinvesti tkun imsejsa fuq il-
KID u jekk it-tagħrif fil-KID ikun ħażin jew jiżvija, l-oneru tal-prova għandu jinġarr mill-
emettienti tat-tagħrif ħażin jew li jiżvija. Dan ifisser li l-emettienti ma jkunx obbligat 
jikkompensa t-telf jekk jirnexxilu jipprova li t-telf ma jirriżultax mill-użu tat-tagħrif li jinsab 
fil-KID.

Emenda 20

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 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. Meta 
investiment ikun rakkomandat jew mogħti 
bħala parir lil klijent, id-dokument bit-
tagħrif ewlieni jingħata lill-klijent 
mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dwar il-kwestjoni ta' meta l-intermedjarju għandu jagħti l-KID, l-ewwel paragrafu tal-
Artikolu 12 kif propost ma jindirizzax il-fatt li parir jew rakkomandazzjoni sempliċi spiss 
iseħħu separatament minn tranżazzjoni. Il-parir jew rakkomandazzjoni ma għandhomx 
jingħataw mingħajr ma jsir riferiment għall-KID jew ma jingħata l-KID. Huwa magħruf 
tajjeb li deċiżjoni għal investiment tittieħed fl-ewwel mument meta tingħata 
rakkomandazzjoni. Din hija waħda mill-ewwel tagħlimiet li tingħata lill-bejjiegħa. Jekk il-
KID ma jingħatax fl-istess mument bħar-rakkomandazzjoni, l-effikaċju tiegħu tonqos 
drammatikament.
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Emenda 21

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
(c) meta l-persuna li tbigħ il-prodott ta' 
investiment tkun infurmat lill-investitur 
fil-livell ta' konsumatur dwar dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur huwa mħasseb dwar l-eċċezzjoni proposta għall-għoti tal-KID qabel it-
tranżazzjoni meta l-tranżazzjoni sseħħ bl-użu ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni mill-bogħod. Din l-
eċċezzjoni toħloq lakuna importanti fir-Regolament tal-KID. Jekk inqisu li l-KID hu 
neċessarju għat-teħid ta’ deċiżjoni ta’ investiment infurmata, għandu jkun possibbli li jsir 
investiment mingħajr ma jkun hemm il-possibilità li jkun inqara. Li wieħed jaqra l-KID wara 
l-investiment mhix protezzjoni tal-klijent, sakemm il-jedd li wieħed jirtira ma jingħatax bis-
saħħa ta’ dan ir-Regolament.
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Emenda 22

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 
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 sakemm id-
dokument bit-tagħrif ewlieni ma jkunx ġie 
aġġornat jew ma jkunux għaddew aktar 
minn sitt xhur mill-ewwel tranżazzjoni..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun għadda żmien twil mill-għoti tal-KID jew jekk il-KID ikun ġie aġġornat, l-ewwel 
dispożizzjoni tal-KID ma għandhiex titqies biżżejjed għal aktar tranżazzjonijiet.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-persuna li tbigħ il-prodott ta’ 
investiment għandha tipprovdi d-dokument 
bit-tagħrif ewlieni lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur mingħajr ħlas. 

1. Il-persuna li tbigħ il-prodott ta’ 
investiment għandha tipprovdi d-dokument 
bit-tagħrif ewlieni lill-investituri fil-livell 
ta' konsumatur mingħajr ħlas. Il-persuna 
għandha tkun f’pożizzjoni li tipprova li d-
dokument bit-tagħrif ewlieni ngħata skont 
it-termini ta' dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F’ħafna mill-każijiet ippreżentati lill-iskema Daniża tal-ADR għas-servizzi ta' investiment, ma 
huwiex ċar jekk l-ekwivalenti tal-KID (il-KIDD għall-UCITS jew l-ekwivalenti Daniż għal 
prodotti oħrajn ta' investiment) ingħatax jew le. Għalhekk hu importanti li l-intermedjarju 
jkollu fuqu l-oneru tal-prova li l-KID ingħata skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Madnakollu, meta d-dokument bit-
tagħrif ewlieni jiġi pprovdut bl-użu ta’ 
mezz durabbli għajr dak stampat jew 
permezz ta’ websajt, għandha tingħata 
kopja stampata lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur fuq talba u mingħajr ħlas. 

3. Madnakollu, meta d-dokument bit-
tagħrif ewlieni jiġi pprovdut bl-użu ta’ 
mezz durabbli għajr dak stampat jew 
permezz ta’ websajt, għandha tingħata 
kopja stampata lill-investituri fil-livell ta' 
konsumatur fuq talba u mingħajr ħlas. 
Tingħata mingħajr ħlas kopja kartaċea 
meta r-rakkomandazzjoni ta’ investiment 
jew is-servizz ta’ intermedjazzjoni 
jingħata personalment (wiċċ imbwicc).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif jippreskrivi l-Artikolu 12(1), il-KID għandu jingħata fiz-zmien xieraq qabel il-konklużjoni 
ta' tranżazzjoni marbuta mal-prodott ta' investiment (ara l-Art. 12(1)). Meta r-
rakkomandazzjoni ta’ investiment tingħata personalment (wiċċ imbwiċċ) jew meta l-ordni tal-
investiment jingħata personalment, eż. fil-banek jew fil-bini tal-intermedjarju, il-KID irid 
jingħata f'forma kartaċea.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 22 

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 

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 
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l-identità ta’ dawk responsabbli għalih, 
sakemm din id-divulgazzjoni ma 
tipperikolax b’mod serju s-swieq 
finanzjarji.

l-identità ta’ dawk responsabbli għalih.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjonijiet għall-pubblikazzjoni tas-sanzjonijiet għandhom jitneħħew. Il-vjolazzjonijiet 
imsemmijin fl-Art. 19(1) ma humiex ta’ tali natura li l-pubblikazzjoni tagħhom tista’ tqiegħed 
f’periklu serju s-swieq finanzjarji. Sakemm l-ismijiet tal-emittenti jew tal-intermedjarji 
kkundannati ma jsirux pubbliċi, ma jkun hemm l-ebda deterrent li jipprevjeni l-prattiki 
illegali u jkun dejjem vantaġġjuż li jiġu kommessi r-reati.


