
AD\854824MT.doc PE454.492v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Legali

2010/0251(COD)

27.1.2011

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

Rapporteur għal opinjoni: Klaus-Heiner Lehne



PE454.492v02-00 2/17 AD\854824MT.doc

MT

PA_Legam



AD\854824MT.doc 3/17 PE454.492v02-00

MT

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 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 22 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ ta' żieda sinifikanti fil-prezz ta' 
strument finanzjarju f'ċentru tan-
negozjar, liema żieda tkun sproporzjonata 
b'mod ċar ma' valuri preċedenti u ma 
jkollha l-ebda konnessjoni mas-
sitwazzjoni finanzjarja reali tal-emittent, u 
li għalhekk tkun tista' toħloq riskji 
sistemiċi fil-forma ta' bżieżaq tal-assi, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu 
jistgħu jipprojbixxu temporanjament il-
bejgħ tal-istrument rispettiv f'dak iċ-
ċentru tan-negozjar, biex ikunu jistgħu 
jintervjenu b'mod rapidu fejn ikun xieraq.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Ladarba xi Stati Membri diġà daħħlu 
fis-seħħ restrizzjonijiet fuq bejgħ bin-
nieqes u ladarba huma previsti atti 
delegati u standards tekniċi vinkolanti li 
għandhom jiġu adottati qabel il-qafas li 
għandu jiddaħħal ikun jista’ jiġi applikat 
b’mod utli, huwa neċessarju li jiġi previst 
perjodu suffiċjenti ta’ żmien.

(37) Ladarba ftit Stati Membri biss diġà 
daħħlu fis-seħħ restrizzjonijiet fuq bejgħ 
bin-nieqes, għandu jidħol fis-seħħ malajr 
kemm jista' jkun regolament li japplika fl-
UE kollha. Dan huwa meħtieġ ukoll 
minħabba l-instabilità qawwija li għad 
fadal fis-suq u l-problemi relatati ma' 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu 
sovran. L-istabbilizzazzjoni prevista minn 
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regolamentazzjoni bħal din li tapplika fl-
UE kollha hija għalhekk kwistjoni ta' 
urġenza kbira għall-Unjoni kollha kemm 
hi.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju tat-tnaqqis fl-affidabilità kreditizja
ta’ emittent fejn il-persuna fiżika jew 
ġuridika jkollha pożizzjoni oħra li l-valur 
tagħha x'aktarx li jiġi affettwat b'mod 
negattiv b'dan it-tnaqqis. Il-parti fi swaps 
ta' inadempjenza tal-kreditu li tkun 
obbligata tagħmel il-pagament jew tħallas 
il-kumpens fil-każ ta’ inadempjenza jew 
avveniment ta’ kreditu b’rabta mal-entità 
referenzjarja ma jkollhiex minħabba dak l-
obbligu pożizzjoni skoperta għall-finijiet 
ta’ dan il-paragrafu.

Ġustifikazzjoni

L-iswaps ta' inadempjenza tal-kreditu fir-rigward tad-dejn sovran huma mezz effikaċi kif 
jittaffa r-riskju f'varjetà ta' strumenti apparti d-dejn sovran sottostanti, pereżempju f'dejn 
maħruġ minn kumpaniji li l-affidabilità kreditizja tagħhom tkun marbuta mill-qrib mad-dejn 
sovran rilevanti. It-tqegħid ta' restrizzjonijiet jew l-impożizzjoni ta' rekwiżiti ta' żvelar fuq il-
parteċipanti tas-suq li jużaw swaps ta' inadempjenza tal-kreditu biex jiħħeġġjaw id-dejn 
korporattiv se jiskoraġġixxi lil dawk il-parteċipanti milli jinvestu f'dejn bħal dan, bl-impatt 
konsegwenti fuq il-kapaċità tal-kumpaniji li jiġbru fondi.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Livell limitu ta’ notifika rilevanti huwa 
perċentwal li huwa ugwali għal 0.2 % tal-
valur tal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ dik 
il-kumpanija konċernata u kull 0.1 % aktar 
minn dak.

2. Livell limitu ta’ notifika rilevanti huwa 
perċentwal li huwa ugwali għal 1 % tal-
valur tal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ dik 
il-kumpanija konċernata u kull 0.1 % aktar 
minn dak.

Ġustifikazzjoni

1% hija ċifra iktar xierqa għal dak li jista' jfisser riskju sistemiku. Inkella r-regolament jista' 
sempliċement ikun qed jimponi piż amministrattiv addizzjonali mingħajr proporzjon 
raġonevoli bejn il-kost u l-benefiċċju.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar jew ditta tal-
investiment li teżegwixxi ordnijiet f'isem 
klijenti fir-rigward ta' dawk l-istrumenti 
mhux f'ċentru tan-negozjar għandhom 
jistabilixxu proċeduri li jiżguraw li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li qed jeżegwixxu 
ordnijiet fiċ-ċentru tan-negozjar jew 
permezz tad-ditta tal-investiment ikunu 
f'pożizzjoni li jimmarkaw ordnijiet ta’ 
bejgħ bħala ordinijiet skoperti jekk il-
bejjiegħ ikun qed jidħol għal bejgħa bin-
nieqes tas-sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar 
għandu jippubblika għall-inqas kuljum 
sommarju tal-volum ta’ ordnijiet immarkati 
bħala ordinijiet skoperti.
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Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Id-data dwar il-bejgħ bin-nieqes 
għandha tkun disponibbli għall-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
ta' ċentru tan-negozjar jew ta' ditta tal-
investiment li teżegwixxi ordnijiet f'isem 
klijenti fir-rigward ta' dawk l-istrumenti 
barra ċentru tan-negozjar. Id-data 
għandha tinkludi mill-inqas l-identità tal-
perusna fiżika jew ġuridika li tibda l-
ordni, il-ħin meta l-ordni ddaħħlet fir-
reġistru tal-ordnijiet, il-ħin meta l-ordni 
ġiet eżegwita jew irtirata mir-reġistru tal-
ordnijiet u l-prezz, id-daqs u l-modalitajiet 
tal-eżekuzzjoni tal-ordni.
Għandu jingħata aċċess għad-data anke 
lill-awtorità kompetenti rilevanti.

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1f. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi ta' applikazzjoni tal-paragrafu 1, 
il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata setgħat 
biex tadotta standards tekniċi 
implimentattivi li jidentifikaw il-
proċedura li għandha tiġi segwita biex 
jiġu mmarkati l-ordnijiet u jiġi definit 
format komuni għad-data li għandha tiġi 
pprovduta biex jiġi ffaċilitat il-
konsolidament tad-data.
L-istandards tekniċi implimentattivi 
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msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiġu adottati skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 
Nru 1095/2010.
L-ASE (AETS) għandha tippreżenta 
abbozz ta' standards tekniċi 
implimentattivi lill-Kummissjoni sa [31 ta' 
Diċembru 2011].

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtorità kompetenti rilevanti 
għandha tippubblika kuljum dettalji tal-
ammont aggregat tal-pożizzjonijiet bin-
nieqes netti għal kull sehem li għalih tkun 
irċeviet notifika skont l-Artikolu 5. Dan l-
iżvelar ma għandux jidentifika d-detentur
tal-pożizzjoni bin-nieqes netta.

Ġustifikazzjoni

L-iżvelar tal-pożizzjonijiet bin-nieqes individwali lill-pubbliku ma jgħinx lir-regolaturi biex 
jidentifikaw każijiet ta' abbuż tas-suq u għandu tliet żvantaġġi: (1) jesponi lid-detenturi ta' 
pożizzjonijiet bin-nieqes għall-possibilità ta' likwidazzjoni furzata ta' pożizzjoniiet bin-nieqes 
("short squeeze") u mġiba abbużiva oħra; (2) jinkoraġġixxi l-imġiba gregarja, jiġifieri 
jagħmilha aktar probabbli li l-investituri mhux sofistikati jbiegħu wara li jaraw investitur 
aktar sofistikat b'pożizzjoni bin-nieqes, u b'hekk jaggravaw id-deterjorazzjoni tas-suq; (3) 
inaqqas il-likwidità minħabba li l-investituri ma jieħdux pjaċir li l-pożizzjonijiet bin-nieqes 
tagħhom isiru magħrufa minn kumpaniji u għalhekk jippreferu jevitaw il-bejgħ bin-nieqes. 
Żvelar aggregat jipprovdi informazzjoni utli lill-parteċipanti tas-suq dwar l-ammont globali 
ta' pożizzjonijiet bin-nieqes sinifikanti.

Emenda 9



PE454.492v02-00 8/17 AD\854824MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Livell limitu ta’ pubblikazzjoni rilevanti 
huwa perċentwal li huwa ugwali għal 
0.5 % tal-valur tal-kapital azzjonarju 
maħruġ ta’ dik il-kumpanija konċernata u 
kull 0.1 % aktar minn dak.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Issegwi l-emenda għall-Artikolu 7(1).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Issegwi l-emenda għall-Artikolu 7(1).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati:

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati sal-11:59 p.m. 
tal-jum ta' negozjar li fih il-persuna tidħol 
għall-bejgħ bin-nieqes:

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta (u l-bidliet konsegwenti għall-Artikolu) iżżomm kontrolli xierqa fuq il-
bejgħ bin-nieqes skopert billi tobbliga lill-parteċipanti tas-suq li jew jindikaw l-oriġini tat-
titoli sa tmiem il-ġurnata tan-negozjar jew li jkopru l-pożizzjonijiet bin-nieqes tagħhom, 
filwaqt li tirrifletti aktar mill-qrib il-prattika tas-suq u tevita l-ħtieġa li tiġi imblukkata l-
likwidità mingħajr bżonn qabel tranżazzjoni proposta.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-persuna fiżika jew ġuridika tkun 
xtrat mill-ġdid is-sehem jew l-istrument 
ta’ dejn sovran;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha
arranġament ma’ parti terza li permezz 
tiegħu dik il-parti terza tkun ikkonfermat li 
s-sehem jew l-istrument ta’ dejn sovran

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

dejn se jkun disponibbli għas-self lill-
persuna jew għas-saldu tal-bejgħ bin-
nieqes fid-data meta dak is-saldu jkun
dovut.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Artikoli 5, 6, 7, 8 u 12 kif ukoll 
kwalunkwe restrizzjonijiet jew rekwiżiti 
imposti skont l-Artikoli 16, 17, 18 jew 24
ma għandhomx japplikaw għall-attivitajiet 
ta’ ditta ta’ investiment jew entità ta’ pajjiż 
terz jew ditta lokali li tkun membru ta’ 
ċentru tan-negozjar jew ta’ suq f’pajjiż 
terz, li l-qafas legali u superviżorju tiegħu 
jkun ġie ddikjarat bħala ekwivalenti skont 
il-paragrafu 2, meta din taġixxi bħala 
prinċipal għal strument finanzjarju, kemm 
jekk ikun innegozjat fiċ-ċentru tan-
negozjar jew barra, fiż-żewġ kapaċijiet 
segwenti jew waħda minnhom:

Ġustifikazzjoni

Il-produtturi tan-negozju wkoll għandhom ikunu eżentati minn kwlaunkwe restrizzjoni jew 
rekwiżit impost f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali minħabba li f'sitwazzjonijiet bħal dawn, il-ħtieġa 
tagħhom li jipprovdu likwidità lis-suq hija importanti bl-istess mod.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) billi ddaħħal kwoti fuq żewġ binarji, 
sodi u simultanji, ta’ daqs komparabbli u 

(a) billi ddaħħal kwoti fuq żewġ binarji, 
regolari u permanenti, ta’ daqs 
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bi prezzijiet kompetittivi, bir-riżultat li tiġi 
pprovduta likwidità fuq bażi regolari u 
kontinwa lis-suq;

komparabbli u bi prezzijiet kompetittivi, 
bir-riżultat li tiġi pprovduta likwidità fuq 
bażi regolari u kontinwa lis-suq;

Ġustifikazzjoni

"Regolari u permanenti" hija l-aħjar formulazzjoni biex tiġi deskritta r-realtà tas-sitwazzjoni 
li fiha joperaw il-produtturi tan-negozju.  

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fejn ditta tal-investiment teżegwixxi 
ordni għal klijent, li permezz tiegħu l-
klijent ikun qed ikopri pożizzjoni miftuħa 
twila.

Ġustifikazzjoni

Din is-sitwazzjoni tista' sseħħ fil-prattika, meta l-ordni invertita tkopri pożizzjoni miftuħa 
(pereżempju l-iħħeġġjar), u l-operazzjoni ma tibqax spekulattiva u għalhekk ma tibqax 
operazzjoni ta' riskju.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Artikoli 8 u 12 ma għandhomx 
japplikaw għal persuna fiżika jew ġuridika 
meta, fejn tkun qed taġixxi bħala
negozjant primarju awtorizzat skont ftehim 
ma’ emittent ta’ dejn sovran, tkun qed 
tinnegozja bħala prinċipal fi strument 

3. L-Artikoli 8 u 12 u kwalunkwe 
restrizzjonijiet jew rekwiżiti imposti fir-
rigward tad-dejn sovran skont l-Artikoli 
16, 17, 18 jew 24 ma għandhomx 
japplikaw għall-attivitajiet ta' persuna 
fiżika jew ġuridika li tkun negozjant 
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finanzjarju inkonnessjoni ma’ 
operazzjonijiet tas-suq primarju jew 
sekondarju relatati mad-dejn sovran.

primarju awtorizzat skont ftehim ma’ 
emittent ta’ dejn sovran u li tkun qed 
tinnegozja bħala prinċipal fi strument 
finanzjarju inkonnessjoni ma’ 
operazzjonijiet tas-suq primarju jew 
sekondarju relatati mad-dejn sovran ta' 
Stat Membru.

Ġustifikazzjoni

In-negozjanti primarji se jkollhom kapaċità akbar li jakkwistaw dejn sovran u jipprovdu 
likwidità lis-suq jekk ikunu jistgħu jiħħeġġjaw lilhom infushom b'firxa usa' ta' strumenti ta' 
dejn sovran, mhux biss strumenti ta' dejn sovran li għalihom ikunu negozjant primarju.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtorità kompetenti tal-Stat Membru 
ta’ domiċilju tista’ tipprojbixxi l-użu tal-
eżenzjoni jekk tqis li l-persuna fiżika jew 
ġuridika ma tissodisfax il-kundizzjonijiet 
tal-eżenzjoni. Kwalunkwe projbizzjoni 
għandha tiġi imposta fi żmien it-tletin jum 
kalendarju msemmi fl-ewwel subparagrafu 
jew sussegwentement jekk l-awtorità 
kompetenti ssir konxja li kien hemm xi 
bidliet fiċ-ċirkostanzi tal-persuna b’mod li 
ma tibqax tissodisfa l-kundizzjonijiet.

6. L-awtorità kompetenti tal-Stat Membru 
ta’ domiċilju tista’ tipprojbixxi l-użu tal-
eżenzjoni jekk tqis li l-persuna fiżika jew 
ġuridika ma tissodisfax il-kundizzjonijiet 
tal-eżenzjoni. Kwalunkwe projbizzjoni 
għandha tiġi imposta fiż-żmien ta' 
ħmistax-il jum kalendarju msemmi fl-
ewwel subparagrafu jew sussegwentement 
jekk l-awtorità kompetenti ssir konxja li 
kien hemm xi bidliet fiċ-ċirkostanzi tal-
persuna b’mod li ma tibqax tissodisfa l-
kundizzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Ħmistax-il ġurnata huma perjodu aktar realistiku, fid-dawl tal-ħeffa li biha jiġu realizzati t-
tranżazzjonijiet.

Emenda 19
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Bejgħ twil, fejn ikun hemm żieda 
konsiderevoli fil-prezz ta' strument 
finanzjarju, li b'mod ċar tkun 
sporporzjonata ma' valuri preċedenti u li 
ma jkollha l-ebda konnessjoni mas-
sitwazzjoni finanzjarja reali tal-emittent, u 
li għalhekk ikun jista' joħloq riskji 
sistemiċi fil-forma ta' bżieżaq ta' assi.

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ twil jista' jkun perikoluż ukoll jekk iwassal għall-ħolqien ta' bżieżaq ta' assi. Fejn 
ikunu jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi (bħal fil-każ tad-DOT COMs fl-Istati Uniti), l-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jintervjenu biex iwaqqfu l-formazzjoni ta' 
dawn il-bżieżaq.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-waqgħa fil-valur għandha tkun ta’ 10 %
jew aktar fil-każ ta’ sehem u għall-
klassijiet l-oħra tal-istrumenti finanzjarji 
tkun ta’ ammont speċifikat mill-
Kummissjoni.

Il-waqgħa fil-valur għandha tkun ta’ 15 %
jew aktar fil-każ ta’ sehem u għall-
klassijiet l-oħra tal-istrumenti finanzjarji 
tkun ta’ ammont speċifikat mill-
Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

15% huwa attwalment il-limitu minimu ġeneralment aċċettat għat-tkabbir (spirali). Il-
prinċipju tas-simetrija jiddetta li l-istess limitu minimu għandu jkun applikat ukoll għal 
tnaqqis fil-valur.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata setgħat 
sabiex tadotta standards tekniċi regolatorji 
biex tispeċifika l-metodu ta’ kalkolu tal-
waqgħa ta’ 10 % għall-ishma u tal-waqgħa 
fil-valura speċifikat mill-Kummissjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 4.

Il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata setgħat 
sabiex tadotta standards tekniċi regolatorji 
biex tispeċifika l-metodu ta’ kalkolu tal-
waqgħa ta’ 15 % għall-ishma u tal-waqgħa 
fil-valur speċifikat mill-Kummissjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 4.

Ġustifikazzjoni

15% huwa attwalment il-limitu minimu ġeneralment aċċettat għat-tkabbir (spirali). Il-
prinċipju tas-simetrija jiddetta li l-istess limitu minimu għandu jkun applikat ukoll għal 
tnaqqis fil-valur.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Kemm l-AETS kif ukoll l-awtorità
kompetenti għandhom jippubblikaw fuq 
is-siti tal-internet tagħhom avviż ta’ 
kwalunkwe deċiżjoni li timponi jew 
iġġedded kwalunkwe miżura msemmija fl-
Artikoli 16 sa 19.

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċentralizzazzjoni f'post wieħed (l-AETS) tad-deċiżjoni li jiġu imposti jew imġedda l-miżuri 
se jħaffu dawn id-deċiżjonijiet.

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-ASE (AETS) għandha teżamina l-
miżuri skont dan l-Artikolu regolarment u 
fi kwalunkwe każ kull tliet xhur. Jekk 
miżura ma tiġġeddidx wara dak il-perjodu 
ta’ tliet xhur, din għandha 
awtomatikament tiskadi.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni dwar il-fini tat-
tranżazzjoni u jekk hijiex għall-finijiet ta’ 
ħħeġġjar kontra riskju jew mod ieħor;

(a) spjegazzjoni dwar il-fini tat-
tranżazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Il-persuni mhux neċessarjament jidħlu għal dan it-tip ta' tranżazzjoni biex ikopru riskju, u 
jistgħu purament ikunu qed jispekulaw. Dak li hu importanti huwa li jiġi aċċertat li (abbażi 
tal-informazzjoni provduta) t-tranżazzjonijiet ta' dan it-tip ma jippruvawx ukoll jimmanipulaw 
jew jisfruttaw is-suq.  

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni li tivverifika r-riskju 
sottostanti fejn it-tranżazzjoni tkun għall-
finijiet ta’ ħħeġġjar.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Il-persuni mhux neċessarjament jidħlu għal dan it-tip ta' tranżazzjoni biex ikopru riskju, u 
jistgħu purament ikunu qed jispekulaw. Dak li hu importanti huwa li jiġi aċċertat li (abbażi 
tal-informazzjoni provduta) t-tranżazzjonijiet ta' dan it-tip ma jippruvawx ukoll jimmanipulaw 
jew jisfruttaw is-suq.  

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkonkludu ftehimiet ta’ kooperazzjoni 
dwar l-iskambju ta’ informazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti f’pajjiżi terzi biss
meta l-informazzjoni ddivulgata tiġi 
soġġetta għal garanziji ta’ segretezza 
professjonali li jkunu għall-inqas 
ekwivalenti għal dawk stabiliti fl-
Artikolu 29. Dan l-iskambju ta’ 
informazzjoni jrid ikun intenzjonat għat-
twettiq tal-kompiti ta’ dawk l-awtoritajiet 
kompetenti.

3. L-awtoritajiet kompetenti ma 
għandhomx jidħlu fi ftehimiet ta' 
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi li 
jirriżultaw f'obbligi għall-Istati Membri li 
ma jkunux dawk li jikkonċernaw l-għoti 
ta' informazzjoni. Għandhom jidħlu biss 
għal ftehimiet ta' kooperazzjoni dwar l-
iskambju ta' informazzjoni meta l-
informazzjoni ddivulgata tiġi soġġetta għal 
garanziji ta’ segretezza professjonali li 
jkunu għall-inqas ekwivalenti għal dawk 
stabbiliti fl-Artikolu 29. Dan l-iskambju ta’ 
informazzjoni jrid ikun intenzjonat għat-
twettiq tal-kompiti ta’ dawk l-awtoritajiet 
kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Dan huwa titjib fit-test, li inkella jqiegħed obbligu legali fuq l-awtoritajiet kompetenti biex 
jidħlu għal ftehimiet ta' kooperazzjoni b'inċertezza rigward ta' x'jiġri jekk dan ma jsirx.
Għandu jiġi ċċarat ukoll li l-ftehimiet ta' kooperazzjoni ma jistgħux jirriżultaw f'ċerti obbligi 
fuq l-Istati Membri – pereżempju t-teħid ta' miżuri reċiproċi – peress li dan jista' jmur kontra 
l-Kostituzzjonijiet tal-Istati Membri u dan ir-Regolament.
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