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Emenda 2
Eero Heinäluoma
f'isem il-Grupp S&D
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0208/2020
Markus Ferber
Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji: emendar tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, ir-rekwiżiti tal-
governanza tal-prodotti u l-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19
(2020/0152(COD))

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tressaq 
rapport dwar l-impatt tal-applikazzjoni 
tal-limiti ta' pożizzjoni u l-ġestjoni tal-
pożizzjonijiet fuq il-likwidità, l-abbuż tas-
suq u l-kundizzjonijiet xierqa ta' pprezzar 
u saldu fis-swieq tad-derivattivi tal-
komoditajiet, kif previst f'din id-Direttiva. 
Valutazzjoni bbażata fuq l-evidenza tar-
reġim tad-derivattivi tal-komoditajiet u l-
konsultazzjoni ta' firxa wiesgħa ta' 
partijiet ikkonċernati huma essenzjali 
meta tiġi rieżaminata s-sustanza ta' dawk 
id-dispożizzjonijiet, li ġew adottati 
b'reazzjoni għall-ftehimiet tas-summits 
tal-G20 ta' Pittsburgh fl-2009 u ta' 
Cannes fl-2011 biex jittejbu r-
regolamentazzjoni, il-funzjonament u t-
trasparenza tas-swieq tad-derivattivi tal-
komoditajiet u biex tiġi indirizzata l-
volatilità eċċessiva tal-prezzijiet.
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Emenda 3
Eero Heinäluoma
f'isem il-Grupp S&D
Ernest Urtasun
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Rapport A9-0208/2020
Markus Ferber
Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji: emendar tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, ir-rekwiżiti tal-
governanza tal-prodotti u l-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19
(2020/0152(COD))

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – parti introduttorja
Direttiva 2014/65/UE
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Artikolu 57 huwa emendat kif 
ġej:

(9) L-Artikolu 57 huwa emendat kif 
ġej:

(a) fil-paragrafu 3, il-punt (g) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:
"(g) l-iżvilupp ta' kuntratti ġodda u l-
karatteristiċi speċifiċi ta' kuntratti 
emerġenti jew illikwidi relatati mal-
enerġija u b'mod partikolari jekk tali 
kuntratti jeħtiġux dispożizzjonijiet ta' 
limiti ta' pożizzjoni mfassla apposta u dati 
ta' applikazzjoni speċifiċi.";
(b) jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"4a. Kwalunkwe dispożizzjoni adottata 
skont il-punt (g) tal-paragrafu 3 għandha 
tapplika minn [id-data tal-applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament] sa [36 xahar mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament]".
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Eero Heinäluoma
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Ernest Urtasun
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Rapport A9-0208/2020
Markus Ferber
Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji: emendar tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, ir-rekwiżiti tal-
governanza tal-prodotti u l-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Direttiva 2014/65/UE
Artikolu 58, paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) fl-Artikolu 58, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

imħassar

‘2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ditti ta' investiment li jinnegozjaw 
derivattivi ta' komoditajiet jew kwoti tal-
emissjonijiet jew derivattivi tagħhom 
barra minn ċentru ta' negozjar jipprovdu 
lill-awtorità ċentrali kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 57(6) tal-anqas fuq 
bażi ta' kuljum, bi qsim komplet tal-
pożizzjonijiet tagħhom meħuda 
f'derivattivi ta' komoditajiet jew kwoti tal-
emissjonijiet jew derivattivi tagħhom 
nnegozjati f'ċentru ta' negozjar u 
kuntratti OTC ekonomikament 
ekwivalenti, kif ukoll dawk tal-klijenti 
tagħhom u l-klijenti ta' dawk il-klijenti 
sakemm wieħed jasal għall-klijent aħħari, 
skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 
Nru 600/2014 u, fejn applikabbli, l-
Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 
Nru 1227/2011.".
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