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Emenda 13
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 86a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(86a) L-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu li s-swieq regolati u l-operaturi 
tal-Faċilitajiet Multilaterali tan-Negozjar 
(MTFs) li jammettu li jinnegozjaw jew li 
jinnegozjaw derivattivi ta' komoditajiet 
japplikaw, apparti l-limiti ta' pożizzjoni ex 
ante, il-kontrolli fuq il-pożizzjonijiet li 
huma meħtieġa għall-iżgurar tal-
funzjonament ordinat tas-swieq u b'mod 
partikulari jnaqqsu l-potenzjal għall-
manipulazzjoni tas-suq għad-derivattivi 
jew is-sottostanti mid-detenturi ta' 
pożizzjonijiet kbar u jiżguraw li l-
parteċipanti fis-suq ikollhom fis-seħħ l-
arranġamenti meħtieġa biex jirriżolvu l-
kuntratt b'mod fiżiku fejn ikun hemm 
bżonn. Dawn il-kontrolli għandhom 
jinkludu l-possibilità għaċ-ċentru ta' 
negozjar li jirrikjedi li l-membri jew il-
parteċipanti jtemmu jew inaqqsu 
pożizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spekulazzjoni eċċessiva dwar il-komoditajiet għandha tiġi pprojbita. F'dan ir-rigward, l-użu 
ta' kontrolli oħra dwar il-pożizzjonijiet għandu jkun addizzjonali mal-użu tal-limiti tal-
pożizzjonijiet u mhux alternattiva. Madankollu, fl-istabbiliment ta’ limiti bħal dawn, għandu 
jkun hemm differenzjazzjoni bejn il-pożizzjonijiet marbuta mal-attività kummerċjali fir-
rigward tal-komoditajiet u pożizzjonijiet oħra.

Emenda 14
Ivailo Kalfin

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-persuni li jipprovdu servizzi ta’ 
investiment b’mod esklużiv għall-impriżi 
prinċipali  tagħhom, għas-sussidjarji 
tagħhom jew għal sussidjarji oħra  tal-
impriżi prinċipali  tagħhom;

(b) il-persuni, inklużi impriżi ġestiti b'mod 
konġunt, li jipprovdu servizzi ta’ 
investiment b’mod esklużiv għall-impriżi 
prinċipali  tagħhom, għas-sussidjarji 
tagħhom jew għal sussidjarji oħra  tal-
impriżi prinċipali  tagħhom;

Or. en

Emenda 15
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) ikunu membri jew parteċipanti f’suq 
regolat jew f’MTF; jew

ii) ikunu membri jew parteċipanti f’suq 
regolat jew f’MTF u jippratikaw kummerċ 
algoritmiku; jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' kjarifika tal-eżenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-ekonomija reali ma toħloqx ir-
riżultat li kull attività ta' kummerċ ta' skambju (anke fl-iżgħar skala) jkun irregolat mir-regoli 
tal-MiFID (pereżempju sabiex ikun hemm salvagwardja kontra riskji tal-prezzijiet tal-
komoditajiet u riskji tal-kambju jew li jinxtraw jew li jinbiegħu ishma ta' kumpanija).

Emenda 16
Ivailo Kalfin

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din l-eżenzjoni ma tapplikax għall-
persuni li huma eżentati skont l-
Artikolu 2(1)(i), li jinnegozjaw f’isimhom 

Persuni li huma eżentati skont il-punt (i) 
m'għandhomx bżonn li jissodisfaw ukoll 
il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan il-punt 
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stess fl-istrumenti finanzjarji bħala 
membri jew parteċipanti f’suq regolat jew 
f’MTF, inklużi bħala ġeneraturi tas-suq 
b’rabta mad-derivattivi tal-komoditajiet,
mal-kwoti tal-emissjonijiet jew ma’ 
derivattivi tagħhom;

sabiex ikunu eżentati;

Din l-eżenzjoni tapplika għall-persuni li, 
meta jinnegozjaw kwoti tal-emissjonijiet, 
ma jipprovdu l-ebda servizz jew attività ta' 
investiment għajr negozju f'isimhom stess 
u mhux billi jeżegwixxu ordnijiet tal-
klijenti, u li għandhom jew joperaw 
direttament istallazzjonijiet skont it-tifsira 
tad-Direttiva 2003/87/KE.

Or. en

Emenda 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din l-eżenzjoni ma tapplikax għall-
persuni li huma eżentati skont l-
Artikolu 2(1)(i), li jinnegozjaw f’isimhom 
stess fl-istrumenti finanzjarji bħala membri 
jew parteċipanti f’suq regolat jew f’MTF, 
inklużi bħala ġeneraturi tas-suq b’rabta 
mad-derivattivi tal-komoditajiet, mal-kwoti 
tal-emissjonijiet jew ma’ derivattivi 
tagħhom; 

Persuni li huma eżentati skont l-
Artikolu 2(1)(i), li jinnegozjaw f’isimhom 
stess fl-istrumenti finanzjarji bħala membri 
jew parteċipanti f’suq regolat jew f’MTF, 
inklużi bħala ġeneraturi tas-suq b’rabta 
mad-derivattivi tal-komoditajiet, mal-kwoti 
tal-emissjonijiet jew ma’ derivattivi 
tagħhom m'għandhomx bżonn li 
jissodisfaw ukoll it-termini ta' din l-
eżenzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjoni bejn l-eżenzjonijiet taħt (d) u (i) għandha tiġi kkjarifikata.

Emenda 18
Holger Krahmer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jipprovdu servizzi ta’ investiment fid-
derivattivi tal-komoditajiet jew kuntratti 
derivattivi inklużi fl-Anness I, Taqsima C 
10 jew kwoti tal-emissjonijiet jew 
derivattivi tagħhom lill-klijenti sakemm, 
(i) tali persuni jippermettu lill-klijenti 
jwettqu l-attivitajiet industrijali tagħhom 
permezz tal-provvediment ta' 
infrastruttura u servizzi essenzjali, u
(ii) in-negozju ewlieni tal-klijenti, fuq bażi 
ta' gruppi, ma jkunx la l-provvediment 
tas-servizzi tal-investiment skont it-tifsira 
ta' din id-Direttiva, lanqas il-
provvediment ta' servizzi bankarji skont it-
tifsira tad-Direttiva 2006/48/KE,
or

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' opportunitajiet indaqs għall-kumpaniji industrijali kbar li jinnegozjaw 
f’isimhom stess fi strumenti finanzjarji u atturi iżgħar li, sabiex jikkompetu, jeħtieġ li jużaw 
siti ta' produzzjoni (inklużi servizzi ta' appoġġ u kompetenzi) operati minn partijiet terzi.
Operaturi tas-siti li jinnegozjaw f’isimhom stess sabiex jipprovdu servizzi ta' investiment lill-
kumpaniji iżgħar li jwettqu l-attivitajiet industrijali tagħhom fis-siti tagħhom għandhom ukoll 
ikunu eżenti meta din tkun attività anċillari mal-kummerċ ewlieni tagħhom.

Emenda 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sakemm , fil-każijiet kollha,  din tkun 
attività anċillari għall-kummerċ ewlieni 
tagħhom, meta kkunsidrata fuq il-bażi ta’ 

sakemm, fil-każijiet kollha,  din tkun 
attività anċillari għall-kummerċ ewlieni 
tagħhom, meta kkunsidrata fuq il-bażi ta’ 
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grupp, u dan il-kummerċ ewlieni ma jkunx 
il-provvediment ta’ servizzi ta’ investiment 
fit-tifsira ta’ din id-Direttiva jew ta’ 
servizzi bankarji skont id-
Direttiva  2006/48/KE ;

grupp, jew fir-rigward ta' impriżi ġestiti 
b'mod konġunt, attività anċillari meta 
titqies fuq il-bażi tal-proprjetarji tagħhom
u s-sussidjarji tal-proprjetarji tagħhom, u
li dan il-kummerċ ewlieni ma jkunx il-
provvediment ta’ servizzi ta’ investiment 
fit-tifsira ta’ din id-Direttiva jew ta’ 
servizzi bankarji skont id-
Direttiva  2006/48/KE ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tevita diskriminazzjonijiet lejn kumpaniji kummerċjali żgħar 
u medji li ma jaffordjawx jipparteċipaw direttament fis-swieq kummerċjali biex jiġġestjonaw 
ir-riskji relatati man-negozju ewlieni tagħhom u jistabbilixxu entitajiet konġunti jew 
jimpenjaw ruħhom fi ftehimiet strateġiċi ma' entitajiet terzi sabiex tinħoloq massa kritika biex 
ikollhom aċċess għal swieq għall-ġestjoni tar-riskji relatati man-negozji prinċipali tagħhom.

Emenda 20
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sakemm , fil-każijiet kollha,  din tkun 
attività anċillari għall-kummerċ ewlieni 
tagħhom, meta kkunsidrata fuq il-bażi ta’ 
grupp, u dan il-kummerċ ewlieni ma jkunx 
il-provvediment ta’ servizzi ta’ investiment 
fit-tifsira ta’ din id-Direttiva jew ta’ 
servizzi bankarji skont id-
Direttiva  2006/48/KE ;

sakemm, fil-każijiet kollha,  din tkun 
attività anċillari għall-kummerċ ewlieni 
tagħhom, meta kkunsidrata fuq il-bażi ta’ 
grupp, u dan il-kummerċ ewlieni ma jkunx 
il-provvediment ta’ servizzi ta’ investiment 
fit-tifsira ta’ din id-Direttiva jew ta’ 
servizzi bankarji skont id-
Direttiva  2006/48/KE u li d-daqs tan-
negozju anċillari ma jirrappreżentax 
proporzjon sistematikament sinifikanti 
tas-swieq li jopera fih;

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun il-każ li żewġ attivitajiet kummerċjali ta' importanza simili jirċievu 
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trattament differenti. M'hemm l-ebda argument ekonomiku jew tal-funzjonalità tas-suq għall-
eżenzjoni ta' attività kummerċjali sinifikanti sempliċiment għaliex din titwettaq f'impriża li n-
negozju prinċipali tagħha jkun xi ħaġa differenti. L-AETS għandha tiddetermina xi tfisser 
"sinifikanti" għal post tas-suq partikolari.

Emenda 21
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sakemm , fil-każijiet kollha,  din tkun 
attività anċillari għall-kummerċ ewlieni 
tagħhom, meta kkunsidrata fuq il-bażi ta’ 
grupp, u dan il-kummerċ ewlieni ma jkunx 
il-provvediment ta’ servizzi ta’ investiment 
fit-tifsira ta’ din id-Direttiva jew ta’ 
servizzi bankarji skont id-
Direttiva  2006/48/KE ;

sakemm, fil-każijiet kollha,  din tkun 
attività anċillari għall-kummerċ ewlieni 
tagħhom, meta kkunsidrata fuq il-bażi ta’ 
grupp konsolidat jew mhux konsolidat, u 
dan il-kummerċ ewlieni ma jkunx il-
provvediment ta’ servizzi ta’ investiment 
fit-tifsira ta’ din id-Direttiva jew ta’ 
servizzi bankarji skont id-
Direttiva  2006/48/KE ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tevita diskriminazzjonijiet lejn kumpaniji kummerċjali li ma 
jaffordjawx jipparteċipaw direttament fis-swieq kummerċjali biex jiġġestjonaw ir-riskji 
relatati man-negozju ewlieni tagħhom. Fil-biċċa l-kbira huma jiffurmaw mal-impriża 
kummerċjali tagħhom grupp mhux konsolidat, sabiex joħolqu massa kritika biex ikollhom 
aċċess għal swieq kummerċjali. Id-definizzjonijiet attwali ta' impriża prinċipali u sussidjarja 
mhumiex xierqa f'dan il-kuntest peress li ma jagħtux attenzjoni b'mod speċjali għall-
karatteristiċi tal-istruttura ta' din il-kumpanija.

Emenda 22
Ivailo Kalfin

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) l-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni 
kif iddefinit fl-Atikolu 2(4) tad-Direttiva 

(n) l-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni 
u tad-distribuzzjoni kif iddefinit fl-
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2009/72/KE jew l-Artikolu 2(4) tad-
Direttiva 2009/73/KE meta jwettqu l-
kompiti tagħhom skont dawk id-Direttivi 
jew ir-Regolament (KE) 714/2009 jew ir-
Regolament (KE) 715/2009 jew kodiċijiet 
tan-netwerk jew linji gwida adottati skont 
dawk ir-Regolamenti. 

Atikolu 2(4) u fl-Artikolu 2(6) tad-
Direttiva 2009/72/KE jew l-Artikolu 2(4) 
tad-Direttiva 2009/73/KE meta jwettqu l-
kompiti tagħhom skont dawk id-Direttivi 
jew ir-Regolament (KE) 714/2009 jew ir-
Regolament (KE) 715/2009 jew kodiċijiet 
tan-netwerk jew linji gwida adottati skont 
dawk ir-Regolamenti, kif ukoll il-fornituri 
tas-servizzi tagħhom għall-attivitajiet, li 
huma esklussivament relatati mal-
entitajiet imsemmija hawn fuq.

Or. en

Emenda 23
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 94 
dwar miżuri  rigward l-eżenzjonijiet (c) u
(i) sabiex tikkjarifika  meta attività trid tiġi 
kkunsidrata bħala anċillari għall-kummerċ 
ewlieni fil-livell ta’ grupp kif ukoll sabiex 
tistabbilixxi meta tiġi pprovvduta attività 
f’manjiera inċidentali.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 94 
dwar miżuri  rigward l-eżenzjonijiet (c) u
(i) sabiex tikkjarifika  meta attività trid tiġi 
kkunsidrata bħala anċillari għall-kummerċ 
ewlieni fil-livell ta’ grupp, tiddetermina l-
proporzjon tas-suq li għandu jitqies bħala 
sistematikament sinifikanti, kif ukoll 
sabiex tistabbilixxi meta tiġi pprovvduta 
attività f’manjiera inċidentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun il-każ li żewġ attivitajiet kummerċjali ta' importanza simili jirċievu 
trattament differenti. M'hemm l-ebda argument ekonomiku jew tal-funzjonalità tas-suq għall-
eżenzjoni ta' attività kummerċjali sinifikanti sempliċiment għaliex din titwettaq f'impriża li n-
negozju prinċipali tagħha jkun xi ħaġa differenti. L-AETS għandha tiddetermina xi tfisser 
"sinifikanti" għal post tas-suq partikolari.
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Emenda 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-kapital utilizzat għat-twettiq tal-attività. – il-proporzjon tal-kapital użat għat-
twettiq tal-attività fir-rigward tal-kapital 
fuq bażi ta' grupp;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu elementi addizzjonali sabiex tiġi definita attività anċillari man-negozju 
ewlieni ta' kontroparti mhux finanzjarja. Dan huwa partikolarment importanti għall-
kumpaniji tal-enerġija li jeħtieġu jiżviluppaw attivitajiet, anke fi strumenti finanzjarji, sabiex 
jiġġestixxu riskji relatati mal-fluttwazzjoni tal-prezzijiet f'komoditajiet meħtieġa għan-negozju 
kummerċjali tal-grupp tagħhom.

Emenda 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-attività hija relatata mal-ġestjoni tar-
riskji tal-komoditajiet jew ma’ riskji oħra 
li jirriżultaw min-negozju kummerċjali 
tal-grupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu elementi addizzjonali sabiex tiġi definita attività anċillari man-negozju 
ewlieni ta' kontroparti mhux finanzjarja. Dan huwa partikolarment importanti għall-
kumpaniji tal-enerġija li jeħtieġu jiżviluppaw attivitajiet, anke fi strumenti finanzjarji, sabiex 
jiġġestixxu riskji relatati mal-fluttwazzjoni tal-prezzijiet f'komoditajiet meħtieġa għan-negozju 
kummerċjali tal-grupp tagħhom.
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Emenda 26
Ivailo Kalfin

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-persuni esklużi mill-ambitu  ta’ din id-
Direttiva skont il-paragrafu 1 ma jistgħux 
jibbenefikaw mil-libertà li jipprovdu 
servizzi jew attivitajiet jew li jistabbilixxu 
friegħi kif ipprovdut fl-Artikoli 36 u 37 
rispettivament.

2. Il-persuni esklużi mill-ambitu  ta’ din id-
Direttiva skont il-paragrafu 1 ma jistgħux 
jibbenefikaw mil-libertà li jipprovdu 
servizzi jew attivitajiet jew li jistabbilixxu 
friegħi kif ipprovdut fl-Artikoli 36 u 37 
rispettivament. Fil-każ ta' sussidjarja, il-
paragun għandu jsir mal-kapital użat 
għall-attivitajiet tal-grupp.

Or. en

Emenda 27
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25a) "Bażi ta' grupp" tfisser impriżi li 
jiffurmaw grupp permezz ta' 
parteċipazzjoni reċiproka jew fuq naħa 
waħda kemm jekk ikunu konsolidati kif 
ukoll jekk le; f'dan il-kuntest, il-grupp 
jitqies bħala impriża waħda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tevita diskriminazzjonijiet lejn kumpaniji kummerċjali li ma 
jaffordjawx jipparteċipaw direttament fis-swieq kummerċjali biex jiġġestjonaw ir-riskji 
relatati man-negozju ewlieni tagħhom. Fil-biċċa l-kbira huma jiffurmaw mal-impriża 
kummerċjali tagħhom grupp mhux konsolidat, sabiex joħolqu massa kritika biex ikollhom 
aċċess għal swieq kummerċjali. Id-definizzjonijiet attwali ta' impriża prinċipali u sussidjarja 
mhumiex xierqa f'dan il-kuntest peress li ma jagħtux attenzjoni b'mod speċjali għall-
karatteristiċi tal-istruttura ta' din il-kumpanija.
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Emenda 28
Ivailo Kalfin

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33a) "Tranżazzjoni oġġettivament imkejla 
bħala li tnaqqas ir-riskji direttament 
marbuta mal-attività kummerċjali jew 
mal-attività ta' finanzjament tat-teżor " 
tfisser tranżazzjoni li l-għan tagħha, meta 
titqies f'livell ta' grupp u flimkien ma' 
kuntratti oħrajn, huwa li jnaqqas:
(i) l-espożizzjoni potenzjali għal bidliet fil-
valur tal-ipprezzar skont il-valur fis-suq 
tal-assi, servizzi, inputs, prodotti, 
komoditajiet, u obbligi li l-kontroparti jew 
il-grupp tagħha għandu, jipproduċi, 
jimmanifattura, jipproċessa, jipprovdi, 
jixtri, jikkummerċjalizza, jikri, ibigħ jew 
iġarrab jew jantiċipa b'mod raġonevoli li 
jkollu, jipproduċi, jimmanifattura, 
jipproċessa, jipprovdi, jixtri, 
jikkummerċjalizza, jikri, ibigħ jew iġarrab 
tul in-negozju tiegħu; jew
(ii) l-espożizzjoni potenzjali għal bidliet 
fil-valur tal-ipprezzar skont il-valur fis-
suq tal-assi, servizzi, inputs, prodotti, 
komoditajiet, u obbligi msemmija fl-ittra 
a, li jirriżultaw mill-fluttwazzjoni tar-rati 
ta' interessi, rati tal-inflazzjoni, rati tal-
kambju, prezzijiet tal-komoditajiet jew tal-
kwoti tal-emissjonijiet, jew varjabbli 
rilevanti oħra.

Or. en

Emenda 29
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33a) "Spekulazzjoni eċċessiva" tfisser 
attività kummerċjali fi kwalunkwe 
komodità taħt kuntratti ta' bejgħ ta' tali 
komodità għat-twassil futur li sar fuq jew 
li huwa soġġett għal regoli tas-swieq tal-
kuntratti jew il-faċilitajiet tal-eżekuzzjoni 
tat-tranżazzjonijiet fuq id-derivattivi jew 
il-faċilitajiet kummerċjali elettroniċi fir-
rigward ta' kuntratt ta' skoperta tal-prezz 
sinifikanti, li jikkawża fluttwazzjonijiet 
f'daqqa jew mhux raġonevoli jew bidliet 
mhux ġustifikati fil-prezz ta' tali 
komodità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispekulaturi huma neċessarji għas-swieq tal-komoditajiet biex jipprovdu likwidità għal 
bona fide hedging fejn ikun hemm żbilanċ bejn hedgers "twal" u "qosra". Madankollu, f'ċerti 
swieq tal-komoditajiet, il-volum tal-hedgers huwa inqas minn dak tal-ispekulaturi, li jwassal 
għar-riskju li l-livelli tal-prezzijiet u l-volatilitajiet ma jibqgħux ikunu bbażata fuq il-
fundamentals. Id-definizzjoni ta' "spekulazzjoni eċċessiva" tagħti lill-awtoritajiet superviżorji 
u s-swieq ġustifikazzjoni addizzjonali biex jintervjenu ħalli jipproteġu l-interessi tal-hedgers.

Emenda 30
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt 33b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33b) "Tranżazzjoni ta' bona fide 
hedging" tfisser jew:
(a) tranżazzjoni jew pożizzjoni li:
(i) tirrappreżenta sostitut għal 
tranżazzjonijiet magħmula jew li se jsiru 
jew pożizzjonijiet meħuda jew li se 
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jittieħdu fi stadju aktar tard f'kanal 
kummerċjali fiżiku;
(ii) tkun ekonomikament xierqa għat-
tnaqqis tar-riskji fil-kondotta u l-ġestjoni 
ta' impriża kummerċjali; kif ukoll
(iii) tinħoloq mill-bidla potenzjali fil-valur 
ta':
- assi li persuna jkollha, tipproduċi, 
timmanifattura, tipproċessa, jew 
tikkummerċjalizza jew tantiċipa li jkollha, 
tipproduċi, timmanifattura, tipproċessa, 
jew tikkummerċjalizza;
- obbligi li persuna jkollha jew tantiċipa li 
jkollha; jew
- servizzi li persuna tipprovdi, tixtri, jew 
tantiċipa li tipprovdi jew tixtri;
jew
(b) tranżazzjoni jew pożizzjoni li tnaqqas 
ir-riskji relatati ma' pożizzjoni li tirriżulta 
minn derivattiv li
(i) ġie eżegwit quddiem kontroparti li 
għaliha t-tranżazzjoni tikkwalifika bħala 
tranżazzjoni ta' bona fide hedging skont 
il-punt (a) jew
(ii) jissodisfa r-rekwiżiti tal-punt (a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu promossi l-benefiċċji ekonomiċi tas-swieq tal-komoditajiet, huwa importanti li 
jkun hemm definizzjoni ta' hedge. Is-supervizjoni tas-suq għandha tippromwovi l-interessi ta' 
dawk il-partijiet li jkollhom espożizzjoni għall-prezzijiet tal-komodità li hija konsegwenza li 
ma tistax tiġi evitata tal-attività kummerċjali u mhux ta' spekulazzjoni fuq il-prezzijiet. L-
eżenzjonijiet għandhom ikunu marbuta ma' din id-definizzjoni peress li huma fir-Regolament 
dwar l-Infrastruttura tas-Swieq Ewropej u taħt Dodd-Frank

Emenda 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
IT-TITOLU IV
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

LIMITI TAL-POŻIZZJONI U 
RAPPORTAR

ĠESTJONI TAL-POŻIZZJONI U 
RAPPORTAR

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-postijiet tal-kummerċ għandhom ikollhom ġabra ta' strumenti/arranġamenti ta' ġestjoni 
differenti fis-seħħ. Il-limiti tal-pożizzjoni hija waħda minn dawn l-istrumenti - iżda l-post 
għandu wkoll ikun jista' juża "arranġamenti b'effett ekwivalenti" alternattivi bħal pereżempju 
l-ġestjoni tal-pożizzjoni.

Emenda 32
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
swieq regolati, l-operaturi tal-MTFs u l-
OTFs li jammettu għan-negozjar jew 
jinnegozjaw derivattivi ta’ komoditajiet 
japplikaw limiti fuq in-numru ta’ kuntratti 
li membri jew parteċipanti ta’ kwalunkwe 
suq ikunu jistgħu jidħlu fihom fuq perjodu 
speċifiku taż-żmien, jew arranġamenti 
alternattivi b’effett ekwivalenti bħall-
immaniġġjar tal-pożizzjonijiet b'reviżjoni 
awtomatika tal-livelli limitu, li għandhom 
ikunu imposti biex:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
swieq regolati u l-operaturi tal-MTFs li 
jammettu għan-negozjar jew jinnegozjaw 
derivattivi ta’ komoditajiet japplikaw limiti 
fuq in-numru ta’ kuntratti li membri jew 
parteċipanti ta’ kwalunkwe suq ikunu 
jistgħu jidħlu fihom fuq perjodu speċifiku 
taż-żmien biex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spekulazzjoni eċċessiva dwar il-komoditajiet għandha tiġi pprojbita. F'dan ir-rigward, l-użu 
ta' kontrolli oħra dwar il-pożizzjonijiet għandu jkun addizzjonali mal-użu tal-limiti tal-
pożizzjonijiet u mhux alternattiva. Madankollu, fl-istabbiliment ta’ limiti bħal dawn, għandu 
jkun hemm differenzjazzjoni bejn il-pożizzjonijiet marbuta mal-attività kummerċjali fir-
rigward tal-komoditajiet u pożizzjonijiet oħra.
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Emenda 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
swieq regolati, l-operaturi tal-MTFs u l-
OTFs li jammettu għan-negozjar jew 
jinnegozjaw derivattivi ta’ komoditajiet 
japplikaw limiti fuq in-numru ta’ kuntratti
li membri jew parteċipanti ta’ kwalunkwe 
suq ikunu jistgħu jidħlu fihom fuq perjodu 
speċifiku taż-żmien, jew arranġamenti 
alternattivi b’effett ekwivalenti bħall-
immaniġġjar tal-pożizzjonijiet b'reviżjoni 
awtomatika tal-livelli limitu, li għandhom 
ikunu imposti biex:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
swieq regolati, l-operaturi tal-MTFs u l-
OTFs li jammettu għan-negozjar jew 
jinnegozjaw derivattivi ta’ komoditajiet 
japplikaw limiti fuq il-pożizzjonijiet 
miftuħa f'derivattiva tal-komoditajiet li 
membri jew parteċipanti ta’ kwalunkwe 
suq ikunu jistgħu jkollhom, jew 
arranġamenti alternattivi b’effett 
ekwivalenti bħall-immaniġġjar tal-
pożizzjonijiet, li għandhom ikunu imposti 
biex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu m'għandux jirreferi għan-numru ta' kuntratti li persuna tista' tidħol fihom. Jekk limitu 
għandu japplika għal derivattivi tal-komoditajiet, dan għandu jirreferi għall-pożizzjonijiet 
miftuħa (kemm fl-Artikolu 59 kif ukoll fl-Artikolu 72[(1)](g)). Ikkumpara mal-Artikolu 60(1) 
it-tieni subparagrafu: "pożizzjonijiet miftuħa". Ikkumpara wkoll mal-kalkolu tal-limitu tal-
ikklerjar fl-Artikolu 7 tar-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Swieq Ewropej 

Emenda 34
Ivailo Kalfin

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
swieq regolati, l-operaturi tal-MTFs u l-
OTFs li jammettu għan-negozjar jew 
jinnegozjaw derivattivi ta’ komoditajiet 
japplikaw limiti fuq in-numru ta’ kuntratti

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
swieq regolati, l-operaturi tal-MTFs u l-
OTFs li jammettu għan-negozjar jew 
jinnegozjaw derivattivi ta’ komoditajiet 
japplikaw limiti fuq l-espożizzjoni ta' tali 
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li membri jew parteċipanti ta’ kwalunkwe 
suq ikunu jistgħu jidħlu fihom fuq perjodu 
speċifiku taż-żmien, jew arranġamenti 
alternattivi b’effett ekwivalenti bħall-
immaniġġjar tal-pożizzjonijiet b'reviżjoni 
awtomatika tal-livelli limitu, li għandhom 
ikunu imposti biex:

investimenti li membri jew parteċipanti ta’ 
kwalunkwe suq ikunu jistgħu jidħlu fihom 
fuq perjodu speċifiku taż-żmien, jew 
arranġamenti alternattivi b’effett 
ekwivalenti bħall-immaniġġjar tal-
pożizzjonijiet b'reviżjoni awtomatika tal-
livelli limitu, li għandhom ikunu imposti 
biex:

Or. en

Emenda 35
Reinhard Bütikofer

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
swieq regolati, l-operaturi tal-MTFs u l-
OTFs li jammettu għan-negozjar jew 
jinnegozjaw derivattivi ta’ komoditajiet 
japplikaw limiti fuq in-numru ta’ kuntratti 
li membri jew parteċipanti ta’ kwalunkwe 
suq ikunu jistgħu jidħlu fihom fuq perjodu 
speċifiku taż-żmien, jew arranġamenti 
alternattivi b’effett ekwivalenti bħall-
immaniġġjar tal-pożizzjonijiet b'reviżjoni 
awtomatika tal-livelli limitu, li għandhom 
ikunu imposti biex:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
swieq regolati, l-operaturi tal-MTFs u l-
OTFs li jammettu għan-negozjar jew 
jinnegozjaw derivattivi ta’ komoditajiet 
japplikaw limiti fuq in-numru ta’ kuntratti 
li membri jew parteċipanti ta’ kwalunkwe 
suq ikunu jistgħu jidħlu fihom fuq perjodu 
speċifiku taż-żmien u arranġamenti 
addizzjonali biex jikkumplimentaw tali 
limiti, bħall-immaniġġjar tal-pożizzjonijiet 
b'reviżjoni awtomatika tal-livelli limitu, li 
għandhom ikunu imposti biex::

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-uniċi strumenti effikaċi biex jipprevjenu volumi ta' prodotti jew strateġiji li jistgħu jfixklu l-
funzjoni tad-determinazjoni tal-prezzijiet u t-trasferiment ta' riskju tas-swieq tal-komoditajiet 
huma l-limiti tal-pożizzjonijiet. Miżuri oħra għandhom ikunu addizzjonali, u mhux jieħdu post 
il-limiti.

Emenda 36
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jappoġġaw il-likwidità; (a) jiżguraw biżżejjed likwidità tas-suq 
għal tranżazzjonijiet ta' bona fide 
hedging;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan primarju tar-regolament dwar is-suq tal-komoditajiet jeħtieġ li jkun li jippermetti lill-
produtturi u l-konsumaturi tal-ekonomija reali biex jiħħeġġjaw, f'suq ordinat, bi prezzijiet li 
jirrappreżentaw, kemm f'termini ta' livell u volatilità, il-muturi fundamentali tal-provvista u d-
domanda pjuttost milli l-interessi volatili tal-ispekulazzjoni finanzjarja.

Emenda 37
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jappoġġaw il-kundizzjonijiet xierqa ta’ 
pprezzar u s-saldu.

(c) jiżguraw li l-funzjoni tal-iskoperta tal-
prezzijiet u l-kundizzjonijiet ta' saldu tas-
suq sottostanti ma jiġux imfixkla;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan primarju tar-regolament dwar is-suq tal-komoditajiet jeħtieġ li jkun li jippermetti lill-
produtturi u l-konsumaturi tal-ekonomija reali biex jiħħeġġjaw, f'suq ordinat, bi prezzijiet li 
jirrappreżentaw, kemm f'termini ta' livell u volatilità, il-muturi fundamentali tal-provvista u d-
domanda pjuttost milli l-interessi volatili tal-ispekulazzjoni finanzjarja.

Emenda 38
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) inaqssu, ineħħu jew jipprevjenu 
spekulazzjoni eċċessiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn l-interess spekulattiv jaqbeż b'mod sinifikanti dak tal-hedgers, is-swieq jirriskjaw li 
jitmexxew aktar mid-disponibilità tal-kapital mill-fondi milli mil-long term fundamentals.
Huwa importanti li jiġi ċċarat li, f'tali sitwazzjoni, is-suq ma jitħaddimx għall-benefiċċju ta' 
dawk b'espożizzjoni inevitabbli għar-riskju tal-prezzijiet tal-komoditajiet. Is-superviżuri 
għandhom, bħal fl-Istati Uniti, jiġu inkarigati li jieħdu passi biex jiġġieldu kontra kull 
theddida għall-utilità ekonomika tas-swieq sabiex ikun hemm bona fide hedging.

Emenda 39
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jistabbilixxu l-limiti l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-interessi leġittimi 
tal-parteċipanti li jwettqu attivitajiet ta' 
bona-fide hedging jiġu rispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn l-interess spekulattiv jaqbeż b'mod sinifikanti dak tal-hedgers, is-swieq jirriskjaw li 
jitmexxew aktar mid-disponibilità tal-kapita mill-fondi milli mil-long term fundamentals.
Huwa importanti li jiġi ċċarat li, f'tali sitwazzjoni, is-suq ma jitħaddimx għall-benefiċċju ta' 
dawk b'espożizzjoni inevitabbli għar-riskju tal-prezzijiet tal-komoditajiet. Is-superviżuri 
għandhom, bħal fl-Istati Uniti, ikollhom il-mandat li jieħdu passi biex jiġġieldu kontra kull 
theddida għall-utilità ekonomika tas-swieq għal bona fide hedging.
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Emenda 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limiti jew arranġamenti għandhom ikunu 
trasparenti u nondiskriminatorji, 
jispeċifikaw il-persuni li japplikaw 
għalihom u kwalunkwe eżenzjonijiet, u 
jqisu n-natura u l-kompożizzjoni tal-
parteċipanti tas-suq u tal-użu li huma 
jagħmlu mill-kuntratti ammessi għan-
negozjar. Huma għandhom jispeċifikaw
livelli limitu kwantitattivi ċari bħan-
numru massimu ta’ persuni li jistgħu 
jidħlu, wara li jqisu l-karatteristiċi tas-suq 
bażiku tal-komoditajiet, inkluż mudelli ta’ 
produzzjoni, konsum u trasportazzjoni 
għas-suq.

Il-limiti jew arranġamenti għandhom ikunu 
trasparenti u nondiskriminatorji, 
jispeċifikaw il-persuni li japplikaw 
għalihom u kwalunkwe eżenzjonijiet, u 
jqisu n-natura u l-kompożizzjoni tal-
parteċipanti tas-suq, l-użu li huma jagħmlu 
mill-kuntratti ammessi għan-negozjar u l-
karatteristiċi tas-suq bażiku tal-
komoditajiet, inkluż mudelli ta’ 
produzzjoni, konsum u trasportazzjoni 
għas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu m'għandux jirreferi għan-numru ta' kuntratti li persuna tista' tidħol fihom. Skont l-
istruttura tas-suq, limiti awtomatiċi jista' jkollhom effett negattiv fuq il-likwidità fuq postijiet 
tal-kummerċ. Jekk limitu għandu japplika għal derivattivi tal-komoditajiet, dan għandu 
jirreferi għall-pożizzjonijiet miftuħa (kemm fl-Artikolu 59 kif ukoll fl-Artikolu 72[(1)](g)).
Ikkumpara mal-Artikolu 60(1) it-tieni subparagrafu: "pożizzjonijiet miftuħa". Ikkumpara mal-
kalkolu tal-limitu tal-ikklerjar fl-Artikolu 7 tar-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Swieq 
Ewropej.

Emenda 41
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limiti jew arranġamenti għandhom 
ikunu trasparenti u nondiskriminatorji, 
jispeċifikaw il-persuni li japplikaw 

Il-limiti għandhom ikunu trasparenti u 
nondiskriminatorji, jispeċifikaw il-persuni 
li japplikaw għalihom u kwalunkwe 
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għalihom u kwalunkwe eżenzjonijiet, u 
jqisu n-natura u l-kompożizzjoni tal-
parteċipanti tas-suq u tal-użu li huma 
jagħmlu mill-kuntratti ammessi għan-
negozjar. Huma għandhom jispeċifikaw 
livelli limitu kwantitattivi ċari bħan-numru 
massimu ta’ persuni li jistgħu jidħlu, wara 
li jqisu l-karatteristiċi tas-suq bażiku tal-
komoditajiet, inkluż mudelli ta’ 
produzzjoni, konsum u trasportazzjoni 
għas-suq.

eżenzjonijiet, u jqisu n-natura u l-
kompożizzjoni tal-parteċipanti tas-suq u 
tal-użu li huma jagħmlu mill-kuntratti 
ammessi għan-negozjar. B'mod 
partikulari, huma għandhom jiddistingwu 
bejn il-pożizzjonijiet li oġġettivament 
inaqqsu r-riskji direttament relatati ma' 
attivitajiet kummerċjali b'rabta mal-
pożizzjonijiet tal-komoditajiet u 
pożizzjonijiet oħra. Huma għandhom 
jispeċifikaw livelli limitu kwantitattivi ċari 
bħan-numru massimu ta’ persuni li jistgħu 
jidħlu jew ikollhom, wara li jqisu l-
karatteristiċi tas-suq bażiku tal-
komoditajiet, inkluż mudelli ta’ 
produzzjoni, konsum u trasportazzjoni 
għas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spekulazzjoni eċċessiva dwar il-komoditajiet għandha tiġi pprojbita. F'dan ir-rigward, l-użu 
ta' kontrolli oħra dwar il-pożizzjonijiet għandu jkun addizzjonali mal-użu tal-limiti tal-
pożizzjonijiet u mhux alternattiva. Madankollu, fl-istabbiliment ta’ limiti bħal dawn, għandu 
jkun hemm differenzjazzjoni bejn il-pożizzjonijiet marbuta mal-attività kummerċjali fir-
rigward tal-komoditajiet u pożizzjonijiet oħra.

Emenda 42
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li 
s-swieq regolati u l-operaturi tal-MTFs li 
jammettu li jinnegozjaw jew li 
jinnegozjaw derivattivi ta' komoditajiet 
japplikaw ukoll kontrolli oħra bħal dawn 
fuq il-pożizzjonijiet li huma meħtieġa 
għall-iżgurar tal-funzjonament regolat 
tas-swieq u b'mod partikulari jnaqqsu l-
potenzjal għall-manipulazzjoni tas-suq 
għad-derivattivi jew is-sottostanti mid-
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detenturi ta' pożizzjonijiet kbar u jiżguraw 
li l-parteċipanti fis-suq ikollhom fis-seħħ 
l-arranġamenti meħtieġa biex jirriżolvu l-
kuntratt b'mod fiżiku fejn ikun hemm 
bżonn. Dawn il-kontrolli għandhom 
jinkludu l-possibilità għaċ-ċentru ta' 
negozjar li jeħtieġ li l-membri jew il-
parteċipanti jtemmu jew inaqqsu 
pożizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spekulazzjoni eċċessiva dwar il-komoditajiet għandha tiġi pprojbita. F'dan ir-rigward, l-użu 
ta' kontrolli oħra dwar il-pożizzjonijiet għandu jkun addizzjonali mal-użu tal-limiti tal-
pożizzjonijiet u mhux alternattiva. Madankollu, fl-istabbiliment ta’ limiti bħal dawn, għandu 
jkun hemm differenzjazzjoni bejn il-pożizzjonijiet marbuta mal-attività kummerċjali fir-
rigward tal-komoditajiet u pożizzjonijiet oħra.

Emenda 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-pożizzjoni miftuħa sabiex jitnaqqas 
ir-riskju b'mod oġġettiv direttament 
relatat mal-attivitajiet kummerċjali 
b'rabta mal-komodità għandha tkun 
eskluża mil-limiti tal-posiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 59(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet ċari biex jeżentu l-attivitajiet ta' ġestjoni tar-riskji huma meħtieġa. Dan jista' 
jsir billi jiġi definit li impriżi mhux finanzjarji m'għandhomx ikunu soġġetti għal-limiti tal-
pożizzjonijiet għal dawk il-prodotti li jintużaw għall-attivitajiet tal-ġestjoni tar-riskji. Dan 
jevita wkoll il-piż amministrattiv sinifikanti għall-impriżi kummerċjali li jridu jiġġustifikaw il-
pożizzjonijiet meħtieġa għal skopijiet ta' ġestjoni ta' riskji



AM\900875MT.doc 23/30 PE488.031v01-00

MT

Emenda 44
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Swieq regolati, MTF u OTFs għandhom 
jinformaw lill-awtorità kompetenti bid-
dettalji tal-limiti jew tal-arranġamenti. L-
awtorità kompetenti għandha tikkomunika 
l-istess informazzjoni lill-AETS li għandha 
tippubblika u żżomm fuq is-sit elettroniku 
tagħha database b’sommarji tal-limiti jew 
tal-arranġamenti fis-seħħ.

2. Swieq regolati u MTFs għandhom 
jinformaw lill-awtorità kompetenti bid-
dettalji tal-limiti. L-awtorità kompetenti 
għandha tikkomunika l-istess 
informazzjoni lill-AETS li għandha 
tippubblika u żżomm fuq is-sit elettroniku 
tagħha database b’sommarji tal-limiti fis-
seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spekulazzjoni eċċessiva dwar il-komoditajiet għandha tiġi pprojbita. F'dan ir-rigward, l-użu 
ta' kontrolli oħra dwar il-pożizzjonijiet għandu jkun addizzjonali mal-użu tal-limiti tal-
pożizzjonijiet u mhux alternattiva. Madankollu, fl-istabbiliment ta’ limiti bħal dawn, għandu 
jkun hemm differenzjazzjoni bejn il-pożizzjonijiet marbuta mal-attività kummerċjali fir-
rigward tal-komoditajiet u pożizzjonijiet oħra.

Emenda 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 94 biex tiddetermina l-limiti jew 
l-arranġamenti alternattivi dwar l-għadd
ta’ kuntratti li kwalunkwe persuna tkun 
tista' tidħol fihom tul perjodu speċifiku u 
l-effetti ekwivalenti neċessarji tal-
arranġamenti alternattivi stabiliti skont il-
paragrafu 1, kif ukoll il-kundizzjonijiet 
għall-eżenzjonijiet. Il-limiti jew 
arranġamenti alternattivi għandhom iqisu l-

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 94 biex tiddetermina l-limiti jew 
l-arranġamenti alternattivi dwar il-
pożizzjonijiet miftuħa f'derivattiva tal-
komodità li kwalunkwe persuna jista' 
jkollha u l-effetti ekwivalenti neċessarji 
tal-arranġamenti alternattivi stabiliti skont 
il-paragrafu 1, kif ukoll il-kundizzjonijiet 
għall-eżenzjonijiet. Il-limiti jew 
arranġamenti alternattivi għandhom iqisu l-
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kundizzjonijiet imsemmija għall-
paragrafu 1 u l-limiti li ġew stabiliti mis-
swieq regolati, l-MTFs u l-OTFs. Il-limiti 
jew arranġamenti alternattivi ddeterminati 
fl-atti delegati għandhom ukoll jieħdu 
preċedenza fuq kwalunkwe miżura imposta 
mill-awtoritajiet kompetenti skont l-
Artikolu 72(1), il-paragrafu (g) ta’ din id-
Direttiva.

kundizzjonijiet imsemmija għall-
paragrafu 1 u l-limiti jew l-arranġamenti 
alternattivi li ġew stabiliti mis-swieq 
regolati, l-MTFs u l-OTFs. Il-limiti jew 
arranġamenti alternattivi ddeterminati fl-
atti delegati għandhom ukoll jieħdu 
preċedenza fuq kwalunkwe miżura imposta 
mill-awtoritajiet kompetenti skont l-
Artikolu 72(1)(g) ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limiti awtomatiċi m'għandhomx ikunu meħtieġa għal arranġamenti alternattivi. Skont l-
istruttura tas-suq, limiti awtomatiċi jirriskjaw li jkollhom effett negattiv fuq il-likwidità tal-
postijiet ta' negozjar trasparenti u anki li n-negozjar joħroġ barra mill-borsa . Limitu 
m'għandux jirreferi għan-numru ta' kuntratti li persuna tista' tidħol fihom. Jekk limitu għandu 
japplika għal derivattivi tal-komoditajiet, dan għandu jirreferi għall-pożizzjonijiet miftuħa 
(kemm fl-Artikolu 59 kif ukoll fl-Artikolu 72[(1)](g)).

Emenda 46
Ivailo Kalfin

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 94 biex tiddetermina l-limiti jew 
l-arranġamenti alternattivi dwar l-għadd 
ta’ kuntratti li kwalunkwe persuna tkun 
tista' tidħol fihom tul perjodu speċifiku u l-
effetti ekwivalenti neċessarji tal-
arranġamenti alternattivi stabiliti skont il-
paragrafu 1, kif ukoll il-kundizzjonijiet 
għall-eżenzjonijiet. Il-limiti jew 
arranġamenti alternattivi għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet imsemmija għall-
paragrafu 1 u l-limiti li ġew stabiliti mis-
swieq regolati, l-MTFs u l-OTFs. Il-limiti 
jew arranġamenti alternattivi ddeterminati 
fl-atti delegati għandhom ukoll jieħdu 
preċedenza fuq kwalunkwe miżura imposta 

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 94 biex tiddetermina l-limiti jew 
l-arranġamenti alternattivi dwar l-
espożizzjonijiet għal derivattivi tal-
komoditajiet li kwalunkwe persuna tkun 
tista' tidħol fihom tul perjodu speċifiku u l-
effetti ekwivalenti neċessarji tal-
arranġamenti alternattivi stabiliti skont il-
paragrafu 1, kif ukoll il-kundizzjonijiet 
għall-eżenzjonijiet. Il-limiti jew 
arranġamenti alternattivi għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet imsemmija għall-
paragrafu 1 u l-limiti li ġew stabiliti mis-
swieq regolati, l-MTFs u l-OTFs. Il-limiti 
jew arranġamenti alternattivi ddeterminati 
fl-atti delegati għandhom ukoll jieħdu 
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mill-awtoritajiet kompetenti skont l-
Artikolu 72(1), il-paragrafu (g) ta’ din id-
Direttiva.

preċedenza fuq kwalunkwe miżura imposta 
mill-awtoritajiet kompetenti skont l-
Artikolu 72(1), il-paragrafu (g) ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 47
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti ma 
għandhomx jimponu limiti jew 
arranġamenti alternattivi li jkunu iktar 
ristrettivi minn dawk adotti skont il-
paragrafu 3 għajr għal każijiet 
eċċezzjonali fejn huma ġustifikati b’mod 
oġġettiv u proporzjonati u jqisu l-likwidità 
tas-suq speċifiku u l-funzjonament tajjeb 
tas-suq. Ir-restrizzjonijiet għandhom 
ikunu validi għal perjodu inizjali li ma 
jaqbiżx sitt xhur mid-data tal-
pubblikazzjoni tiegħu fuq is-sit elettroniku 
tal-awtorità kompetenti relevanti. It-tali 
restrizzjoni tista’ tiġi mġedda għal iktar 
perjodi li ma jaqbżux is-sitt xhur kull 
darba jekk ir-raġunijiet għar-restrizzjoni 
jkomplu jkunu applikabbli. Jekk ir-
restrizzjoni ma tkunx imġedda wara dak 
il-perjodu ta’ sitt xhur, hija tiskadi 
awtomatikament.

imħassar

Meta jadottaw miżuri iktar restrittivi minn 
dawk adotti skont il-paragrafu 3, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw lill-AETS. In-notifika 
għandha tinkludi ġustifikazzjoni għall-
miżuri iktar restrittivi. L-AETS għandha 
fi żmien 24 siegħa toħroġ opinjoni dwar 
jekk tikkunsidrax il-miżura bħala waħda 
neċessarja biex tindirizza l-każ 
eċċezzjonali. L-opinjoni għandha tkun 
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ippubblikata fuq is-sit elettroniku tal-
AETS.
Fejn awtorità kompetenti tieħu miżuri 
kuntrarji għall-opinjoni tal-AETS, hija 
għandha immedjatament tippubblika fuq 
is-sit elettroniku tagħha avviż fejn tispjega 
b’mod sħiħ ir-raġunijiet tagħha biex 
tagħmel dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spekulazzjoni eċċessiva dwar il-komoditajiet għandha tiġi pprojbita. F'dan ir-rigward, l-użu 
ta' kontrolli oħra dwar il-pożizzjonijiet għandu jkun addizzjonali mal-użu tal-limiti tal-
pożizzjonijiet u mhux alternattiva. Madankollu, fl-istabbiliment ta’ limiti bħal dawn, għandu 
jkun hemm differenzjazzjoni bejn il-pożizzjonijiet marbuta mal-attività kummerċjali fir-
rigward tal-komoditajiet u pożizzjonijiet oħra.

Emenda 48
Reinhard Bütikofer

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-iskopijiet li twettaq b'mod 
effikaċi d-dmirijiet tagħha rigward is-
swieq tal-komoditajiet u tikkoordina 
attiviatjiet superviżorji bejn l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali maħtura 
b'responsabilità għal dawk is-swieq,l-
AETS għandha tistabbilixxi diviżjoni tal-
komoditajiet speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol ewlieni tas-swieq tal-komoditajiet jeħtieġ kompetenza speċifika. Sabiex is-swieq tal-
komoditajiet ikunu jistgħu jiġu sorveljati fl-interessi tal-bona fide hedgers, l-ekonomija 
ġenerali u l-individwi privati li ħajjithom hija milquta mill-prezzijiet tal-komoditajiet, huwa 
importanti li l-AETS ikollha diviżjoni dedikata u speċjalizzata għal dan il-qasam.
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Emenda 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 93 għandha tingħata għal perjodu 
indeterminat taż-żmien mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

(2) Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 93 għandha tingħata għal perjodu 
ta' ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport rigward id-delega tas-setgħa 
mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 
għall-perjodi ta' tul ta' żmien identiċi, 
sakemm il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jopponu tali estensjoni sa mhux 
aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 
ta' kull perjodu.

Or. ro

Emenda 50
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 97 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jibdew 
japplikaw dawk il-miżuri mill-[...], ħlief 
għad-dispożizzjonijiet li jittrasponu l-
Artikolu 67(2) li għandhom jibdew 
japplikaw minn [sentejn (2) wara d-data 
tal-applikazzjoni għall-bqija tad-
Direttiva].

L-Istati Membri għandhom jibdew 
japplikaw dawk il-miżuri minn ...* ħlief 
għad-dispożizzjonijiet li jittrasponu l-
Artikolu 67(2) li għandhom jibdew 
japplikaw minn ...**.

L-Istati Membri m'għandhomx japplikaw 
dawn il-miżuri qabel ...** lill-persuni li n-
negozju ewlieni tagħhom huwa li 
jinnegozjaw f'isimhom stess f'komoditajiet 
u / jew derivattivi tal-komoditajiet. 
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Is-subparagrafu 3 tad-Direttiva eżistenti 
għandu japplika meta l-persuni li 
jinnegozjaw f'isimhom stess f'komoditajiet 
u / jew derivattivi tal-komoditajiet ikunu 
parti minn grupp li n-negozju ewlieni 
tiegħu jkun il-provvediment ta' servizzi ta' 
investiment oħra skont it-tifsira ta' din id-
Direttiva jew servizzi bankarji skont id-
Direttiva 2000/12/KE;
___________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data 
korrispondenti għal sentejn wara d-dħul 
mis-seħħ ta' din id-Direttiva.
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data 
korrispondenti għal sentejn mill-bidu tal-
applikazzjoni ġenerali tad-dispożizzjonijiet 
ta' din id-Direttiva, skont is-
subparagrafu 3.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-futur, l-MiFIR se japplika għal membri ġodda li qabel kienu barra mill-ambitu tiegħu, li 
għall-ewwel darba se jkunu meħtieġa jissodisfaw ir-rekwiżiti kumplessi tiegħu u 
jirristrutturaw kif xieraq, bil-kontra tal-impriżi finanzjarji li sempliċiment huma meħtieġa 
jissodisfaw rekwiżiti addizzjonali. Għalhekk, huma se jkollhom bżonn skadenza itwal ta' 
implimentazzjoni.

Emenda 51
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Anness I – taqsima C – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-opzjonijiet, futuri, swaps, ftehimiet 
b'rata forward u kwalunkwe  kuntratt ieħor 
tad-derivattivi li għandu x'jaqsam mat-
titoli, il-valuti,  ir-rati jew rendimenti  tal-
imgħax, il-kwoti tal-emissjonijiet  jew 
strumenti oħra tad-derivattivi, indiċijiet 
finanzjarji jew miżuri finanzjarji li jistgħu 
jiġu saldati  b'mod fiżiku jew fi flus ;

(4) L-opzjonijiet, futuri, swaps, ftehimiet 
b'rata forward u kwalunkwe  kuntratt ieħor 
tad-derivattivi li għandu x'jaqsam mat-
titoli, il-valuti,  ir-rati jew rendimenti  tal-
imgħax jew strumenti oħra tad-derivattivi, 
indiċijiet finanzjarji jew miżuri finanzjarji 
li jistgħu jiġu saldati  b'mod fiżiku jew fi 
flus ;
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Or. en

Emenda 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Anness I – taqsima C – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-opzjonijiet, futuri, swaps, ftehimiet 
b'rata forward u kwalunkwe  kuntratt ieħor 
ta' derivattivi li jkollu x'jaqsam mal-
komoditajiet li jistgħu jiġu saldati  b'mod 
fiżiku, sakemm ikunu nnegozjati  f'suq 
regolat u/jew MTF;

(6) L-opzjonijiet, futuri, swaps, ftehimiet 
b'rata forward u kwalunkwe  kuntratt ieħor 
ta' derivattivi li jkollu x'jaqsam mal-
komoditajiet li mhumiex maħsuba biex
jiġu saldati  b'mod fiżiku, sakemm ikunu 
nnegozjati  f'suq regolat u/jew MTF;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni riveduta ta' strumenti finanzjarji marbuta ma' komoditajiet permezz tal-
esklużjoni espliċita tal-prodotti mwassla fil-futur hija meħtieġa sabiex jiġi kkjarifikat b'mod 
definittiv li dawn il-prodotti mhux se jitqiesu bħala "strumenti finanzjarji derivattivi" minkejja 
l-post tal-eżekuzzjoni. Din il-proposta tallinja l-leġiżlazzjoni tal-UE mad-definizzjoni ta' 
Swaps taħt l-Att Dodd-Frank fl-Istati Uniti.

Emenda 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Anness I – taqsima C – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-opzjonijiet, futuri, swaps, ftehimiet 
b'rata forward u kwalunkwe  kuntratt ieħor 
ta' derivattivi li jkollu x'jaqsam mal-
komoditajiet li jistgħu jiġu saldati  b'mod 
fiżiku mhux imsemmi xorta oħra f'C.6 u li 
ma jkunux għal għanijiet kummerċjali, li 
jkollhom il-karatteristiċi ta' strumenti 
finanzjarji oħra ta' derivattivi, filwaqt li 
jitqies, fost ħwejjeġ oħra, li jiġu kklerjati u 
saldati permezz ta’ ċentri tal-ikklerjar 

(7) L-opzjonijiet, futuri, swaps, ftehimiet 
b'rata forward u kwalunkwe  kuntratt ieħor 
ta' derivattivi li jkollu x'jaqsam mal-
komoditajiet li ma jkunux maħsuba biex
jiġu saldati  b'mod fiżiku mhux imsemmi 
xorta oħra f'C.6 u li ma jkunux għal 
għanijiet kummerċjali, li jkollhom il-
karatteristiċi ta' strumenti finanzjarji oħra 
ta' derivattivi, filwaqt li jitqies, fost 
ħwejjeġ oħra, li jiġu kklerjati u saldati 
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rikonoxxuti jew ikunu soġġetti  għas-
sejħiet regolari tal-marġini;

permezz ta’ ċentri tal-ikklerjar rikonoxxuti 
jew ikunu soġġetti  għas-sejħiet regolari 
tal-marġini;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni riveduta ta' strumenti finanzjarji marbuta ma' komoditajiet permezz tal-
esklużjoni espliċita tal-prodotti mwassla fil-futur hija meħtieġa sabiex jiġi kkjarifikat b'mod 
definittiv li dawn il-prodotti mhux se jitqiesu bħala "strumenti finanzjarji derivattivi" minkejja 
l-post tal-eżekuzzjoni. Din il-proposta tallinja l-leġiżlazzjoni tal-UE mad-definizzjoni ta' 
Swaps taħt l-Att Dodd-Frank fl-Istati Uniti.

Emenda 54
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima C – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-opzjonijiet, futuri, swaps, ftehimiet 
b'rata forward u kwalunkwe  kuntratt ieħor ta' 
derivattivi li jkollhom x'jaqsmu mal-varjabbli
klimatiċi, ir-rati tal-ġarr tal-merkanzija, jew ir-
rati tal-inflazzjoni jew statistiċi ekonomiċi oħra 
uffiċjali li jridu jiġu saldati fi flus jew jistgħu 
jiġu saldati fi flus  fuq il-għażla ta' waħda mill-
partijiet aktar  milli minħabba kontumaċja jew 
avveniment  ta' terminazzjoni, kif ukoll kull 
kuntratt ta' derivattivi li jkolli x'jaqsam mal-
attivi, id-drittijiet, l-obbligi, l-indiċijiet jew il-
miżuri mhux imsemmija xorta oħra f'din it-
Taqsima, li jkollhom il-karatteristiċi ta' 
strumenti finanzjarji oħra ta' derivattivi, filwaqt 
li jitqies jekk, fost ħwejjeġ oħra jiġux 
innegozjati  f'suq regolat jew MTF, jiġux 
ikklerjati u saldati permezz ta’ ċentri tal-
ikklerjar rikonoxxuti jew ikunu soġġetti  għal 
sejħiet regolari tal-marġini;

(10) L-opzjonijiet, futuri, swaps, ftehimiet 
b'rata forward u kwalunkwe  kuntratt ieħor ta' 
derivattivi li jkollhom x'jaqsmu mal-varjabbli
klimatiċi, ir-rati tal-ġarr tal-merkanzija, kwoti 
tal-emissjonijiet jew ir-rati tal-inflazzjoni jew 
statistiċi ekonomiċi oħra uffiċjali li jridu jiġu 
saldati fi flus jew jistgħu jiġu saldati fi flus  fuq 
l-għażla ta' waħda mill-partijiet aktar  milli 
minħabba kontumaċja jew avveniment  ta' 
terminazzjoni, kif ukoll kull kuntratt ta' 
derivattivi li jkolli x'jaqsam mal-attivi, id-
drittijiet, l-obbligi, l-indiċijiet jew il-miżuri 
mhux imsemmija xorta oħra f'din it-Taqsima, li 
jkollhom il-karatteristiċi ta' strumenti 
finanzjarji oħra ta' derivattivi, filwaqt li jitqies 
jekk, fost ħwejjeġ oħra jiġux innegozjati  f'suq 
regolat jew MTF, jiġux ikklerjati u saldati 
permezz ta’ ċentri tal-ikklerjar rikonoxxuti jew 
ikunu soġġetti  għal sejħiet regolari tal-
marġini;

Or. en


