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Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Sabiex jiāi Ŝgurat li l-azzjonisti 

jkollhom vuëi effettiva dwar il-politika ta’ 

remunerazzjoni, għandhom jingħataw id-

dritt li japprovaw il-politika ta’ 

remunerazzjoni, abbaŜi ta’ ħarsa āenerali 

ëara, li tinftiehem u komprensiva tal-

politika ta’ remunerazzjoni tal-kumpanija, 

li għandha tkun allinjata mal-istrateāija 

kummerëjali, l-għanijiet, il-valuri u l-

interessi fit-tul tal-kumpanija u għandhom 

jinkorporaw miŜuri biex jiāu evitati l-

kunflitti ta’ interess. Il-kumpaniji 

għandhom iħallsu biss remunerazzjoni lid-

diretturi tagħhom skont politika ta’ 

remunerazzjoni li tkun āiet approvata mill-

azzjonisti. Il-politika approvata ta’ 

remunerazzjoni għandha tiāi Ŝvelata 

pubblikament mingħajr dewmien. 

(16) Sabiex jiāi Ŝgurat li l-azzjonisti 

jkollhom vuëi effettiva dwar il-politika ta’ 

remunerazzjoni, għandhom jingħataw id-

dritt li jivvutaw b’mod konsultattiv dwar 

il-politika ta’ remunerazzjoni, abbaŜi ta’ 

ħarsa āenerali ëara, li tinftiehem u 

komprensiva tal-politika ta’ 

remunerazzjoni tal-kumpanija, li għandha 

tkun allinjata mal-istrateāija kummerëjali, 

l-għanijiet, il-valuri u l-interessi fit-tul tal-

kumpanija u għandhom jinkorporaw miŜuri 

biex jiāu evitati l-kunflitti ta’ interess. Il-

kumpaniji għandhom iħallsu biss 

remunerazzjoni lid-diretturi tagħhom skont 

politika ta’ remunerazzjoni li tkun āiet 

ippreŜentata lill-azzjonisti. Il-politika 

approvata ta’ remunerazzjoni għandha tiāi 

Ŝvelata pubblikament mingħajr dewmien. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Biex jiāi Ŝgurat li l-implimentazzjoni 

tal-politika ta’ remunerazzjoni tkun 

konformi mal-politika approvata, l-

azzjonisti għandhom jingħataw id-dritt li 

jivvutaw fuq ir-rapport ta’ remunerazzjoni 

tal-kumpanija. Sabiex tiāi Ŝgurata r-

responsabbiltà tad-diretturi, ir-rapport ta’ 

remunerazzjoni għandu jkun ëar u 

jinftiehem u għandu jipprovdi ħarsa 

āenerali komprensiva tar-remunerazzjoni li 

ngħatat lil diretturi individwali fl-aħħar 

sena finanzjarja. Fejn l-azzjonisti jivvutaw 

kontra r-rapport ta’ remunerazzjoni, il-

kumpanija għandha tispjega fir-rapport ta’ 

remunerazzjoni li jmiss kif il-vot tal-

azzjonisti jkun āie ikkunsidrat. 

(17) Biex jiāi Ŝgurat li l-implimentazzjoni 

tal-politika ta’ remunerazzjoni tkun 

konformi mal-politika, l-azzjonisti 

għandhom jingħataw id-dritt li jivvutaw 

b'mod konsultattiv fuq ir-rapport ta’ 

remunerazzjoni tal-kumpanija. Sabiex tiāi 

Ŝgurata r-responsabbiltà tad-diretturi, ir-

rapport ta’ remunerazzjoni għandu jkun ëar 

u jinftiehem u għandu jipprovdi ħarsa 

āenerali komprensiva tar-remunerazzjoni li 

ngħatat lid-diretturi fl-aħħar sena 

finanzjarja. Fejn l-azzjonisti jivvutaw 

kontra r-rapport ta’ remunerazzjoni, il-

kumpanija għandha tispjega fir-rapport ta’ 

remunerazzjoni li jmiss kif il-vot tal-

azzjonisti jkun āie kkunsidrat. 

Or. en 
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Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) TranŜazzjonijiet ma’ partijiet relatati 

jistgħu jikkawŜaw preāudizzju lill-

kumpaniji u lill-azzjonisti tagħhom, peress 

li jistgħu jagħtu lill-parti relatata l-

opportunità għal valur xieraq li jappartjeni 

għall-kumpanija. Għalhekk, huwa 

importanti li jkun hemm salvagwardji 

adegwati għall-protezzjoni tal-interessi tal-

azzjonisti. Għal din ir-raāuni, l-Istati 

Membri għandhom jiŜguraw li t-

tranŜazzjonijiet ma’ partijiet relatati li 

jirrappreŜentaw aktar minn 5 % tal-assi 

tal-kumpaniji jew tranŜazzjonijiet li jista’ 

jkollhom impatt sinifikanti fuq il-profitti 

jew il-fatturat għandhom jiāu ppreŜentat 

għal vot mill-azzjonisti f’laqgħa āenerali. 

Meta t-tranŜizzjoni ma’ parti relatata tkun 

tinvolvi azzjonist, dan l-azzjonist għandu 

jiāi eskluŜ minn dak il-vot. Il-kumpanija 

ma għandhiex titħalla tikkonkludi t-

tranŜazzjoni qabel l-azzjonisti japprovaw 

it-tranŜazzjoni. Għal tranŜazzjonijiet ma’ 

partijiet relatati li jirrappreŜentaw aktar 

minn 1 % tal-assi tagħhom, il-kumpaniji 

għandhom iħabbru pubblikament dawn it-

tranŜazzjonijiet fil-ħin tal-konkluŜjoni tat-

tranŜazzjoni, u jakkumpanjaw it-tħabbira 

(19) TranŜazzjonijiet ma’ partijiet relatati 

jistgħu jikkawŜaw preāudizzju lill-

kumpaniji, peress li jistgħu jagħtu lill-parti 

relatata l-opportunità li tapproprja valur li 

jappartjeni lill-kumpanija. Għalhekk, huwa 

importanti li jkun hemm salvagwardji 

adegwati għall-protezzjoni tal-interessi tal-

kumpaniji. Għal din ir-raāuni, l-Istati 

Membri għandhom jiŜguraw li t-

tranŜazzjonijiet materjali ma' partijiet 

relatati għandhom ikunu approvati mill-

azzjonisti jew mill-korp amministrattiv jew 

superviŜorju tal-kumpaniji, skont 

proëeduri li ma jħallux parti relatata 

tieħu vantaāā mill-poŜizzjoni tagħha u 

jipprovdu protezzjoni adegwata għall-

interessi tal-kumpanija u tal-azzjonisti li 

mhumiex partijiet relatati, inkluŜi l-

azzjonisti minoritarji. Għal tranŜazzjonijiet 

materjali ma' partijiet relatati l-kumpaniji 

għandhom iħabbru pubblikament dawn it-

tranŜazzjonijiet mhux aktar tard minn 

meta tiāi konkluŜa t-tranŜazzjoni, u 

jakkumpanjaw it-tħabbira b’rapport minn 

parti terza indipendenti li tevalwa jekk it-

tranŜazzjoni hijiex fuq termini tas-suq u li 

tikkonferma li t-tranŜazzjoni hija āusta u 
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b’rapport minn parti terza indipendenti li 

tevalwa jekk it-tranŜazzjoni hijiex fuq 

termini tas-suq u li tikkonferma li t-

tranŜazzjoni hija āusta u raāonevoli mill-

perspettiva tal-azzjonisti, inkluŜi l-

azzjonisti minoritarji. L-Istati Membri 

għandhom jitħallew jeskludu 

traŜazzjonijiet annotati bejn il-kumpaniji u 

s-sussidjarji posseduti kollha tagħha. 

Għall-istess raāuni, l-Istati Membri 

għandhom ukoll ikunu jistgħu jħallu l-

kumpaniji jirrikjedu l-approvazzjoni bil-

quddiem tal-azzjonisti għal tipi definiti 

ëari ta' tranŜazzjonijiet rikorrenti 'l fuq 

minn 5 fil-mija tal-assi, u jirrikjedu mill-

azzjonisti eŜenzjoni bil-quddiem mill-

obbligu li jipproduëu rapport ta' parti 

terza indipendenti għall-tranŜazzjonijiet 

rikorrenti 'l fuq minn wieħed fil-mija tal-

assi, taħt ëerti kundizzjonijiet, sabiex tiāi 

ffaëilitata l-konkluŜjoni ta' 

tranŜazzjonijiet bħal dawn mill-

kumpaniji. 

raāonevoli mill-perspettiva tal-kumpanija, 

inkluŜi l-azzjonisti minoritarji. L-Istati 

Membri għandhom jitħallew jeskludu 

tranŜazzjonijiet bejn il-kumpanija u 

impriŜi konāunti u membru jew membri 

tal-grupp tagħha, dment li dawk il-

membri tal-grupp jew l-impriŜi konāunti 

jkunu proprjetà sħiħa tal-kumpanija jew 

li l-ebda parti relatata oħra tal-kumpanija 

ma jkollha interess fil-membri jew fl-

impriŜi konāunti, u li t-tranŜazzjonijiet 

isiru fil-perkors normali tan-negozju u 

konkluŜi skont termini normali tas-suq. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Direttiva 2007/36/KE 

Artikolu 1 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kapitolu Ib japplika għal investituri 

istituzzjonali u għal maniāers tal-assi 

sakemm dawn jinvestu, direttament jew 

permezz ta’ impriŜa ta’ investiment 

kollettiv, f’isem l-investituri istituzzjonali, 

f’ishma. 

4. Il-Kapitolu Ib japplika għal investituri 

istituzzjonali, konsulenti bi prokura 

sakemm dawn jinvestu f'ishma 

kkummerëjalizzati f'suq regolat, 

direttament jew permezz ta’ impriŜa ta’ 

investiment kollettiv, f’isem investituri 

istituzzjonali u maniāers tal-assi. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2007/36/KE 

Artikolu 2 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) "involviment tal-azzjonisti" tfisser il-

monitoraāā minn azzjonist waħdu jew 

flimkien ma’ azzjonisti oħrajn, tal-

kumpaniji dwar kwistjonijiet bħal 

strateāija, prestazzjoni, riskji, struttura 

kapitali u governanza korporattiva, li 

jkollhom djalogu mal-kumpaniji dwar 

dawn il-kwistjonijiet u jivvotaw fil-laqgħa 

āenerali. 

(h) "involviment tal-azzjonisti" tfisser il-

monitoraāā minn azzjonist waħdu jew 

flimkien ma’ azzjonisti oħrajn, tal-

kumpaniji dwar kwistjonijiet rilevanti bħal 

strateāija, prestazzjoni finanzjarja u mhux 

finanzjarja, riskji, struttura kapitali u 

governanza korporattiva, li jkollhom 

djalogu mal-kumpaniji dwar dawn il-

kwistjonijiet u li jeŜerëitaw drittijiet ta' vot 

u ta' tip ieħor bi rbit ma' ishma. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2007/36/KE 

Artikolu 3c – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li l-kumpaniji 

jikkonfermaw il-voti mitfugħa fil-laqgħat 

āenerali minn jew f’isem l-azzjonisti. Fil-

kaŜ li l-intermedjarju jitfa’ l-vot, huwa 

jittraŜmetti l-konferma tal-vot lill-azzjonist. 

Meta jkun hemm aktar minn intermedjarju 

wieħed f’katina ta’ kumpaniji azzjonarji, il-

konferma tiāi traŜmessa bejn l-

intermedjarji mingħajr dewmien Ŝejjed. 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li l-kumpaniji 

jikkonfermaw il-voti mitfugħa fil-laqgħat 

āenerali lill-persuna li tkun tefgħet il-vot 

meta l-votazzjoni ssir b'mezzi elettroniëi. 

Fil-kaŜ li l-intermedjarju jitfa’ l-vot, l-

intermedjarju jittraŜmetti l-konferma tal-

vot lill-azzjonist. Meta jkun hemm aktar 

minn intermedjarju wieħed f’katina ta’ 

kumpaniji azzjonarji, il-konferma tiāi 

traŜmessa bejn l-intermedjarji mingħajr 

dewmien Ŝejjed. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2007/36/KE 

Artikolu 3h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li kull sitt 

xhur, il-maniāers tal-assi jiŜvelaw lill-

investitur istituzzjonali li miegħu jkunu 

daħlu fl-arranāament imsemmi fl-

Artikolu 3g(2), kif l-istrateāija ta’ 

investiment tagħhom u l-implimentazzjoni 

tagħha huma konformi ma’ dak l-

arranāament u kif l-istrateāija ta’ 

investiment u l-implimentazzjoni tagħha 

jikkontribwixxu għall-prestazzjoni fuq 

terminu ta' Ŝmien minn medju sa twil tal-

assi tal-investitur istituzzjonali. 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-maniāers 

tal-assi jiŜvelaw lill-investitur istituzzjonali 

li miegħu jkunu daħlu fl-arranāament 

imsemmi fl-Artikolu 3g kif l-istrateāija ta’ 

investiment u l-implimentazzjoni tagħha 

jikkontribwixxu għall-prestazzjoni fuq 

terminu ta’ Ŝmien minn medju sa twil tal-

assi tal-investitur istituzzjonali. 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li kull sitt 

xhur il-maniāers tal-assi jiŜvelaw lill-

investitur istituzzjonali l-informazzjoni 

kollha li āejja: 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li l-maniāers 

tal-assi kull sena jiŜvelaw lill-investitur 

istituzzjonali l-informazzjoni li āejja, fejn 

rilevanti: 

(a) jekk jagħmlux deëiŜjonijiet ta’ 

investiment abbaŜi ta’ deëiŜjonijiet dwar il-

prestazzjoni fuq terminu ta' Ŝmien minn 

medju sa twil tal-entità li fiha jsir 

investiment, inkluŜ il-prestazzjoni mhux 

finanzjarja, u jekk iva, kif; 

(a) jekk jagħmlux deëiŜjonijiet ta’ 

investiment abbaŜi ta’ deëiŜjonijiet dwar il-

prestazzjoni fuq terminu ta' Ŝmien minn 

medju sa twil tal-entità li fiha jsir 

investiment, inkluŜ il-prestazzjoni mhux 

finanzjarja, u jekk iva, kif; 

(b) kif kien magħmul il-portafoll u 

jipprovdu spjegazzjoni ta’ tibdil sinifikanti 

(b) kif kien magħmul il-portafoll u 

jipprovdu spjegazzjoni ta’ tibdil sinifikanti 
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fil-portafoll fil-perjodu preëedenti; fil-portafoll fil-perjodu preëedenti; 

(c) il-livell tal-fatturat tal-portafoll, il-

metodu uŜat biex jiāi kkalkulat u 

spjegazzjoni ta’ jekk il-fatturat ikunx qabeŜ 

il-livell fil-mira; 

(c) il-livell tal-fatturat tal-portafoll, il-

metodu uŜat biex jiāi kkalkulat u 

spjegazzjoni ta’ jekk il-fatturat ikunx qabeŜ 

il-livell fil-mira; 

(d) il-kostijiet tal-fatturat tal-portafoll; (d) il-kostijiet tal-fatturat tal-portafoll; 

(e) il-politika tagħhom dwar self ta’ titoli u 

l-implimentazzjoni tagħha; 

(e) il-politika tagħhom dwar self ta’ titoli u 

l-implimentazzjoni tagħha; 

(f) jekk kienx hemm kunflitti ta’ interess 

attwali jew potenzjali b’rabta mal-

attivitajiet ta’ involviment, u jekk iva kif il-

maniāer tal-assi jkun indirizzahom; 

(f) jekk kienx hemm kunflitti ta’ interess 

attwali jew potenzjali b’rabta mal-

attivitajiet ta’ involviment, u jekk iva kif il-

maniāer tal-assi jkun indirizzahom; 

(g) jekk il-maniāer tal-assi juŜax konsulenti 

bi prokura għall-fini tal-attivitajiet ta’ 

involviment tagħhom jew le, u jekk iva, 

kif. 

(g) jekk il-maniāer tal-assi juŜax konsulenti 

bi prokura għall-fini tal-attivitajiet ta’ 

involviment tagħhom jew le, u jekk iva, 

kif. 

3. L-informazzjoni Ŝvelata skont il-

paragrafu 2 tingħata mingħajr ħlas u, 

f’kaŜ li l-maniāer tal-assi ma jamministrax 

l-assi fuq baŜi diskrezzjonali ta' klijent bi 

klijent, tiāi pprovduta wkoll lil investituri 

oħrajn jekk tintalab. 

3. Meta l-maniāer tal-assi ma jamministrax 

l-assi fuq baŜi diskrezzjonali ta' klijent bi 

klijent, l-Istati Membri jistgħu jiddisponu 

li tali informazzjoni tiāi pprovduta wkoll 

lil investituri oħrajn jekk tintalab 

Or. en 

 

 


