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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) jiddaħħal il-paragrafu 9a li ġej:
"9a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li d-ditti tal-investiment ikunu jistgħu 
jħallsu għall-provvista ta' servizzi ta' 
eżekuzzjoni u l-provvista ta' riċerka dwar 
l-investiment b'mod konġunt, dment li 
jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:
(a) qabel ma jkunu ġew ipprovduti s-
servizzi ta' eżekuzzjoni jew ta' riċerka 
dwar l-investiment, ikun sar ftehim bejn 
id-ditta tal-investiment u l-fornitur tar-
riċerka, li jidentifika liema parti tal-
pagament konġunt hija attribwibbli għar-
riċerka dwar l-investiment;
(b) id-ditta tal-investiment tinforma lill-
klijent tagħha dwar il-pagamenti 
konġunti;
(c) is-servizzi ta' eżekuzzjoni li għalihom 
isir il-pagament konġunt huma 
esklużivament fir-rigward ta' emittenti li 
ma qabżux kapitalizzazzjoni tas-suq ta' 
EUR 10 biljun matul il-perjodu ta' 
36 xahar qabel il-forniment tar-riċerka 
dwar l-investiment.
Għall-fini ta' dan l-Artikolu, ir-riċerka 
dwar l-investiment għandha tinftiehem 
bħala li tkopri servizzi jew materjal ta' 
riċerka li jirrigwardaw strument 
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finanzjarju wieħed jew aktar jew assi 
oħra, jew l-emittenti jew l-emittenti 
potenzjali ta' strumenti finanzjarji, jew 
bħala li tkopri servizzi jew materjal ta' 
riċerka b'rabta mill-qrib ma' industrija 
speċifika jew suq speċifiku b'tali mod li 
tikkontribwixxi biex tinforma l-
opinjonijiet dwar l-istrumenti finanzjarji, 
l-assi jew l-emittenti f'dik l-industrija jew 
f'dak is-suq.
Ir-riċerka dwar l-investiment għandha 
tinkludi wkoll servizzi jew materjal li 
b'mod espliċitu jew impliċitu 
jirrakkomandaw jew jissuġġerixxu 
strateġija ta' investiment u tifformula 
opinjoni sostanzjata dwar il-valur jew il-
prezz preżenti jew futur ta' strumenti 
finanzjarji jew assi, jew inkella jkun fiha 
analiżi u għarfien oriġinali u tilħaq 
konklużjonijiet ibbażati fuq informazzjoni 
ġdida jew eżistenti li jistgħu jintużaw biex 
jinformaw dwar strateġija ta' investiment 
u tkun rilevanti u kapaċi żżid il-valur tad-
deċiżjonijiet tad-ditta tal-investiment 
f'isem il-klijenti li qed iħallsu għal dik ir-
riċerka.
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