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Emenda  135 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Dan ir-Regolament jikkostitwixxi pass 

essenzjali lejn it-tlestija tal-Unjoni tas-

Swieq Kapitali kif stipulat fil-

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew u il-

Kumitat tar-Reġjuni, intitolat "Pjan ta' 

Azzjoni dwar il-Bini ta’ Unjoni tas-Swieq 

Kapitali" tat-30 ta’ Settembru 2015. L-

għan tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali huwa 

li jgħin lin-negozji jisfruttaw aktar sorsi 

differenti ta’ kapital minn kullimkien fi 

ħdan l-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il-

quddiem “l-Unjoni"), li s-swieq jaħdmu 

b’mod aktar effiċjenti u joffru lill-

investituri u lil dawk li jfaddlu 

opportunitajiet addizzjonali biex ipoġġu l-

flus tagħhom biex joperaw, sabiex 

jissaħħaħ it-tkabbir u joħolqu l-impjiegi. 

(1) Dan ir-Regolament jikkostitwixxi pass 

lejn it-tlestija tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali 

kif stipulat fil-Komunikazzjoni mill-

Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-

Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni, 

intitolata "Pjan ta' Azzjoni dwar il-Bini ta’ 

Unjoni tas-Swieq Kapitali" tat-30 ta’ 

Settembru 2015. 

Or. en 

 

Emenda  136 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-iżvelar tal-informazzjoni f’każ ta’ 

offerti ta’ titoli lill-pubbliku jew l-

ammissjoni ta’ titoli għall-kummerċ f’suq 

regolat huwa vitali biex jipproteġi lill-

investituri billi jitneħħew l-assimetriji ta’ 

informazzjoni li jeżistu bejniethom u l-

emittenti. L-armonizzazzjoni ta’ dan l-

iżvelar jippermetti l-istabbiliment ta’ 

(3) L-iżvelar tal-informazzjoni f’każ ta’ 

offerti ta’ titoli lill-pubbliku jew l-

ammissjoni ta’ titoli għall-kummerċ f’suq 

regolat huwa vitali biex jipproteġi lill-

investituri billi jitneħħew l-assimetriji ta’ 

informazzjoni li jeżistu bejniethom u l-

emittenti. 
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mekkaniżmu ta’ passaport transkonfinali 

li jiffaċilita l-funzjonament effettiv tas-suq 

intern fil-varjetà wiesgħa ta’ titoli. 

Or. en 

 

Emenda  137 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-iżvelar tal-informazzjoni f’każ ta’ 

offerti ta’ titoli lill-pubbliku jew l-

ammissjoni ta’ titoli għall-kummerċ f’suq 

regolat huwa vitali biex jipproteġi lill-

investituri billi jitneħħew l-assimetriji ta’ 

informazzjoni li jeżistu bejniethom u l-

emittenti. L-armonizzazzjoni ta’ dan l-

iżvelar jippermetti l-istabbiliment ta’ 

mekkaniżmu ta’ passaport transkonfinali li 

jiffaċilita l-funzjonament effettiv tas-suq 

intern fil-varjetà wiesgħa ta’ titoli. 

(3) L-iżvelar tal-informazzjoni f’każ ta’ 

offerti ta’ titoli lill-pubbliku jew l-

ammissjoni ta’ titoli għall-kummerċ f’suq 

regolat huwa vitali biex jipproteġi lill-

investituri billi jitneħħew l-assimetriji ta’ 

informazzjoni li jeżistu bejniethom u l-

emittenti. L-armonizzazzjoni ta’ dan l-

iżvelar jippermetti l-istabbiliment ta’ 

mekkaniżmu ta’ akkreditazzjoni 

transkonfinali li jiffaċilita l-funzjonament 

effettiv tas-suq intern fil-varjetà wiesgħa 

ta’ titoli. 

Or. es 

 

Emenda  138 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Metodi diverġenti jistgħu jirriżultaw 

fil-frammentazzjoni tas-suq intern peress 

li emittenti, offerenti u persuni li jitolbu 

għall-ammissjoni jkunu suġġetti għal 

regoli differenti fi Stati Membri differenti 

u prospetti approvati fi Stat Membru 

wieħed jistgħu ma jitħallewx jintużaw fi 

Stati Membri oħra. Fin-nuqqas ta’ qafas 

imħassar 
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armonizzat li jiżgura l-uniformità ta’ 

żvelar u l-funzjonament tal-passaport fl-

Unjoni huwa għalhekk probabbli li d-

differenzi fil-leġiżlazzjoni tal-Istati 

Membri joħolqu ostakoli għall-

funzjonament tajjeb tas-suq intern għat-

titoli. Għalhekk, sabiex ikun żgurat il-

funzjonament tajjeb tas-suq intern u 

jittejbu l-kundizzjonijiet tal-funzjonament 

tiegħu, b’mod partikolari fir-rigward tas-

swieq kapitali, u biex jiggarantixxi livell 

għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur u tal-

investitur, huwa xieraq li jiġi stabbilit 

qafas regolatorju għall-prospetti fil-livell 

ta’ Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  139 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Metodi diverġenti jistgħu jirriżultaw fil-

frammentazzjoni tas-suq intern peress li 

emittenti, offerenti u persuni li jitolbu 

għall-ammissjoni jkunu suġġetti għal regoli 

differenti fi Stati Membri differenti u 

prospetti approvati fi Stat Membru wieħed 

jistgħu ma jitħallewx jintużaw fi Stati 

Membri oħra. Fin-nuqqas ta’ qafas 

armonizzat li jiżgura l-uniformità ta’ żvelar 

u l-funzjonament tal-passaport fl-Unjoni 

huwa għalhekk probabbli li d-differenzi fil-

leġiżlazzjoni tal-Istati Membri joħolqu 

ostakoli għall-funzjonament tajjeb tas-suq 

intern għat-titoli. Għalhekk, sabiex ikun 

żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern 

u jittejbu l-kundizzjonijiet tal-

funzjonament tiegħu, b’mod partikolari fir-

rigward tas-swieq kapitali, u biex 

jiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni tal-

konsumatur u tal-investitur, huwa xieraq li 

jiġi stabbilit qafas regolatorju għall-

(4) Metodi diverġenti jistgħu jirriżultaw fil-

frammentazzjoni tas-suq intern peress li 

emittenti, offerenti u persuni li jitolbu 

għall-ammissjoni jkunu suġġetti għal regoli 

differenti fi Stati Membri differenti u 

prospetti approvati fi Stat Membru wieħed 

jistgħu ma jitħallewx jintużaw fi Stati 

Membri oħra. Fin-nuqqas ta’ qafas 

armonizzat li jiżgura l-uniformità ta’ żvelar 

u l-funzjonament taċ-ċertifikat fl-Unjoni 

huwa għalhekk probabbli li d-differenzi fil-

leġiżlazzjoni tal-Istati Membri joħolqu 

ostakoli għall-funzjonament tajjeb tas-suq 

intern għat-titoli. Għalhekk, sabiex ikun 

żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern 

u jittejbu l-kundizzjonijiet tal-

funzjonament tiegħu, b’mod partikolari fir-

rigward tas-swieq kapitali, u biex 

jiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni tal-

konsumatur u tal-investitur, huwa xieraq li 

jiġi stabbilit qafas regolatorju għall-
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prospetti fil-livell ta’ Unjoni. prospetti fil-livell ta’ Unjoni. 

Or. es 

 

Emenda  140 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Metodi diverġenti jistgħu jirriżultaw fil-

frammentazzjoni tas-suq intern peress li 

emittenti, offerenti u persuni li jitolbu 

għall-ammissjoni jkunu suġġetti għal regoli 

differenti fi Stati Membri differenti u 

prospetti approvati fi Stat Membru wieħed 

jistgħu ma jitħallewx jintużaw fi Stati 

Membri oħra. Fin-nuqqas ta’ qafas 

armonizzat li jiżgura l-uniformità ta’ żvelar 

u l-funzjonament tal-passaport fl-Unjoni 

huwa għalhekk probabbli li d-differenzi fil-

leġiżlazzjoni tal-Istati Membri joħolqu 

ostakoli għall-funzjonament tajjeb tas-suq 

intern għat-titoli. Għalhekk, sabiex ikun 

żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern 

u jittejbu l-kundizzjonijiet tal-

funzjonament tiegħu, b’mod partikolari fir-

rigward tas-swieq kapitali, u biex 

jiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni tal-

konsumatur u tal-investitur, huwa xieraq li 

jiġi stabbilit qafas regolatorju għall-

prospetti fil-livell ta’ Unjoni. 

(4) Metodi diverġenti jistgħu jirriżultaw fil-

frammentazzjoni tas-suq intern peress li 

emittenti, offerenti u persuni li jitolbu 

għall-ammissjoni jkunu suġġetti għal regoli 

differenti fi Stati Membri differenti u 

prospetti approvati fi Stat Membru wieħed 

jistgħu ma jitħallewx jintużaw fi Stati 

Membri oħra. Fin-nuqqas ta’ qafas 

armonizzat li jiżgura l-uniformità ta’ żvelar 

u l-funzjonament tal-passaport fl-Unjoni 

huwa għalhekk probabbli li d-differenzi fil-

leġiżlazzjoni tal-Istati Membri joħolqu 

ostakoli għall-funzjonament tajjeb tas-suq 

intern għat-titoli. Għalhekk, sabiex ikun 

żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern 

u jittejbu l-kundizzjonijiet tal-

funzjonament tiegħu, b’mod partikolari fir-

rigward tas-swieq kapitali, u biex 

jiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni tal-

konsumatur u tal-investitur, huwa xieraq li 

jiġi stabbilit qafas regolatorju għall-

prospetti fil-livell ta’ Unjoni mingħajr 

ebda setgħa diskrezzjonali għall-Istati 

Membri. 

Or. en 

 

Emenda  141 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-valutazzjoni tad-Direttiva 

2010/73/UE wriet li ċerti tibdiliet introdotti 

b’dik id-Direttiva ma laħqux l-għanijiet 

oriġinali tagħhom u li emendi addizzjonali 

għar-reġim tal-prospett fl-Unjoni huma 

meħtieġa biex tiġi ssimplifikata u tittejjeb 

l-applikazzjoni tagħha, tiżdied l-effiċjenza 

tagħha u tissaħħaħ il-kompetittività 

internazzjonali tal-Unjoni, biex b’hekk 

tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-piżijiet 

amministrattivi. 

(6) Il-valutazzjoni tad-Direttiva 

2010/73/UE wriet li ċerti tibdiliet introdotti 

b’dik id-Direttiva ma laħqux l-għanijiet 

oriġinali tagħhom u li emendi addizzjonali 

għar-reġim tal-prospett fl-Unjoni huma 

meħtieġa biex tiġi ssimplifikata u tittejjeb 

l-applikazzjoni tagħha, tiżdied l-effiċjenza 

tagħha u tissaħħaħ il-kompetittività 

internazzjonali tal-Unjoni, biex b’hekk 

tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-piżijiet 

amministrattivi, iżda mingħajr ma 

tippreġudika l-interessi tal-investituri u 

tal-faddala. 

Or. es 

 

Emenda  142 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 

jiżgura l-protezzjoni tal-investituri u l-

effiċjenza tas-suq, filwaqt li jtejjen is-suq 

uniku għall-kapital. Il-forniment ta’ 

informazzjoni li, skont in-natura tal-

emittent u tat-titoli, hija meħtieġa biex 

investituri jkunu jistgħu jagħmlu deċiżjoni 

ta’ investiment infurmata jiżgura, flimkien 

mar-regoli dwar it-twettiq tan-negozju, il-

protezzjoni tal-investituri. Barra minn 

hekk, dan it-tagħrif jipprovdi mezz effettiv 

sabiex tiżdied il-fiduċja fit-titoli u b’hekk 

jikkontribwixxi għall-funzjonament u l-

iżvilupp xierqa tas-swieq tat-titoli. Il-mod 

xieraq biex dan it-tagħrif ikun disponibbli 

huwa li jiġi ppubblikat prospett. 

(7) L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 

jiżgura l-protezzjoni tal-investituri u l-

effiċjenza tas-suq. Il-forniment ta’ 

informazzjoni li, skont in-natura tal-

emittent u tat-titoli, hija meħtieġa biex 

investituri jkunu jistgħu jagħmlu deċiżjoni 

ta’ investiment infurmata, jiżgura, flimkien 

mar-regoli dwar it-twettiq tan-negozju, il-

protezzjoni tal-investituri. Barra minn 

hekk, din l-informazzjoni tipprovdi mezz 

effettiv sabiex tiżdied il-fiduċja fit-titoli u 

b’hekk tikkontribwixxi għall-funzjonament 

u l-iżvilupp xierqa tas-swieq tat-titoli. Il-

mod xieraq biex din l-informazzjoni tkun 

disponibbli huwa li jiġi ppubblikat 

prospett. 

Or. en 
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Emenda  143 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) It-titoli ta’ mingħajr ekwità maħruġa 

minn Stat Membru jew mill-awtoritajiet 

lokali jew reġjonali ta’ Stat Membru, 

minn korpi pubbliċi internazzjonali li 

tagħhom ikunu membri Stat Membru jew 

iktar, mill-Bank Ċentrali Ewropew u mill-

banek ċentrali tal-Istati Membri 

m’għandhomx ikunu koperti minn dan ir-

Regolament, u għalhekk għandhom 

jibqgħu mhux affettwati b’dan ir-

Regolament. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  144 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) It-titoli ta’ mingħajr ekwità maħruġa 

minn Stat Membru jew mill-awtoritajiet 

lokali jew reġjonali ta’ Stat Membru, minn 

korpi pubbliċi internazzjonali li tagħhom 

ikunu membri Stat Membru jew iktar, mill-

Bank Ċentrali Ewropew u mill-banek 

ċentrali tal-Istati Membri m’għandhomx 

ikunu koperti minn dan ir-Regolament, u 

għalhekk għandhom jibqgħu mhux 

affettwati b’dan ir-Regolament. 

(9) It-titoli ta’ mingħajr ekwità maħruġa 

minn Stat Membru jew mill-awtoritajiet 

lokali jew reġjonali ta’ Stat Membru, minn 

korpi pubbliċi internazzjonali li tagħhom 

ikunu membri Stat Membru jew iktar, mill-

Bank Ċentrali Ewropew jew mill-banek 

ċentrali tal-Istati Membri, mill-Bank 

Ewropew għall-Investiment, mill-

Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità, mill-

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi, kif ukoll minn kwalunkwe 

istituzzjoni jew aġenzija oħra tal-Unjoni 

Ewropea, m’għandhomx ikunu koperti 

minn dan ir-Regolament, u għalhekk 

għandhom jibqgħu mhux affettwati b’dan 

ir-Regolament. 
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Or. es 

 

Emenda  145 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) It-titoli ta’ mingħajr ekwità maħruġa 

minn Stat Membru jew mill-awtoritajiet 

lokali jew reġjonali ta’ Stat Membru, minn 

korpi pubbliċi internazzjonali li tagħhom 

ikunu membri Stat Membru jew iktar, mill-

Bank Ċentrali Ewropew u mill-banek 

ċentrali tal-Istati Membri m’għandhomx 

ikunu koperti minn dan ir-Regolament, u 

għalhekk għandhom jibqgħu mhux 

affettwati b’dan ir-Regolament. 

(9) It-titoli ta’ mingħajr ekwità maħruġa u 

garantiti bis-sħiħ, inkondizzjonalment u 

b'mod irrevokabbli minn Stat Membru jew 

mill-awtoritajiet lokali jew reġjonali ta’ 

Stat Membru, minn korpi pubbliċi 

internazzjonali li tagħhom ikunu membri 

Stat Membru jew iktar, mill-Bank Ċentrali 

Ewropew u mill-banek ċentrali tal-Istati 

Membri m’għandhomx ikunu koperti minn 

dan ir-Regolament, u għalhekk għandhom 

jibqgħu mhux affettwati b’dan ir-

Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  146 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Biex tiġi żgurata l-approvazzjoni u l-

passporting tal-prospett kif ukoll is-

superviżjoni ta’ konformità ma’ dan ir-

Regolament b’mod partikolari rigward l-

attività ta’ reklamar, jeħtieġ li tiġi 

identifikata awtorità kompetenti għal kull 

prospett. Għalhekk, dan ir-Regolament 

għandu jiddetermina b’mod ċar l-Istat 

Membru ta’ domiċilju biex japprova l-

prospett. 

(11) Biex tiġi żgurata l-approvazzjoni u s-

sistema ta' akkreditazzjoni f'rabta mal-

prospett kif ukoll is-superviżjoni ta’ 

konformità ma’ dan ir-Regolament b’mod 

partikolari rigward l-attività ta’ reklamar, 

jeħtieġ li tiġi identifikata awtorità 

kompetenti għal kull prospett. Għalhekk, 

dan ir-Regolament għandu jiddetermina 

b’mod ċar l-Istat Membru ta’ domiċilju 

biex japprova l-prospett. 
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Or. es 

 

Emenda  147 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għal offerti ta’ titoli lill-pubbliku ta’ 

inqas minn EUR 500 000, l-ispiża tal-

produzzjoni ta’ prospett skont dan ir-

Regolament x’aktarx tkun sproporzjonata 

għad-dħul previsti tal-offerta. Huwa 

għalhekk xieraq li r-rekwiżit li jitfassal 

prospett skont dan ir-Regolament 

m’għandux japplika għall-offerti ta’ skala 

tant żgħira. L-Istati Membri għandhom 

iżommu lura milli jimponu f’livell 

nazzjonali rekwiżiti ta’ żvelar li jistgħu 

joħolqu piż sproporzjonat jew mhux 

meħtieġ fir-rigward ta’ offerti bħal dawn u 

b’hekk iżidu l-frammentazzjoni tas-suq 

intern. 

(12) Dan ir-Regolament jagħmel 

distinzjoni ġenerali bejn titoli ammessi 

għall-kummerċ f’suq regolat u titoli 

ammessi għall-kummerċ f’suq tat-tkabbir 

tal-SMEs, sabiex jiġu evitati spejjeż 

sproporzjonati tal-produzzjoni ta’ 

prospett. L-Istati Membri għandhom 

iżommu lura milli jimponu f’livell 

nazzjonali rekwiżiti ta’ żvelar li jistgħu 

joħolqu piż sproporzjonat jew mhux 

meħtieġ fir-rigward ta’ offerti bħal dawn u 

b’hekk iżidu l-frammentazzjoni tas-suq 

intern. Jekk l-offerta ssir f’suq tat-tkabbir 

tal-SMEs, il-proċedura ssimplifikata 

stabbilita fl-Artikolu 15 hija applikabbli. 

Or. en 

 

Emenda  148 

Dariusz Rosati 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għal offerti ta’ titoli lill-pubbliku ta’ 

inqas minn EUR 500 000, l-ispiża tal-

produzzjoni ta’ prospett skont dan ir-

Regolament x’aktarx tkun sproporzjonata 

għad-dħul previsti tal-offerta. Huwa 

għalhekk xieraq li r-rekwiżit li jitfassal 

prospett skont dan ir-Regolament 

m’għandux japplika għall-offerti ta’ skala 

tant żgħira. L-Istati Membri għandhom 

(12) Għal offerti ta’ titoli lill-pubbliku ta’ 

korrispettiv li jkun inqas minn EUR 500 

000, l-ispiża tal-produzzjoni ta’ prospett 

skont dan ir-Regolament x’aktarx tkun 

sproporzjonata għad-dħul previsti tal-

offerta. Huwa għalhekk xieraq li r-rekwiżit 

li jitfassal prospett skont dan ir-

Regolament m’għandux japplika għall-

offerti ta’ skala tant żgħira. 
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iżommu lura milli jimponu f’livell 

nazzjonali rekwiżiti ta’ żvelar li jistgħu 

joħolqu piż sproporzjonat jew mhux 

meħtieġ fir-rigward ta’ offerti bħal dawn 

u b’hekk iżidu l-frammentazzjoni tas-suq 

intern. 

Or. en 

 

Emenda  149 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għal offerti ta’ titoli lill-pubbliku ta’ 

inqas minn EUR 500 000, l-ispiża tal-

produzzjoni ta’ prospett skont dan ir-

Regolament x’aktarx tkun sproporzjonata 

għad-dħul previsti tal-offerta. Huwa 

għalhekk xieraq li r-rekwiżit li jitfassal 

prospett skont dan ir-Regolament 

m’għandux japplika għall-offerti ta’ skala 

tant żgħira. L-Istati Membri għandhom 

iżommu lura milli jimponu f’livell 

nazzjonali rekwiżiti ta’ żvelar li jistgħu 

joħolqu piż sproporzjonat jew mhux 

meħtieġ fir-rigward ta’ offerti bħal dawn u 

b’hekk iżidu l-frammentazzjoni tas-suq 

intern. 

(12) Għal offerti ta’ titoli lill-pubbliku ta’ 

korrispettiv li jkun inqas minn EUR10 

000000, l-ispiża tal-produzzjoni ta’ 

prospett skont dan ir-Regolament x’aktarx 

tkun sproporzjonata għad-dħul previsti tal-

offerta. Huwa għalhekk xieraq li r-rekwiżit 

li jitfassal prospett skont dan ir-

Regolament m’għandux japplika għall-

offerti ta’ skala tant żgħira. L-Istati 

Membri għandhom iżommu lura milli 

jimponu f’livell nazzjonali rekwiżiti ta’ 

żvelar li jistgħu joħolqu piż sproporzjonat 

jew mhux meħtieġ fir-rigward ta’ offerti 

bħal dawn u b’hekk iżidu l-

frammentazzjoni tas-suq intern. 

Or. en 

 

Emenda  150 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għal offerti ta’ titoli lill-pubbliku ta’ 

inqas minn EUR 500 000, l-ispiża tal-

(12) Għal offerti ta’ titoli lill-pubbliku 

b'korrispettiv totali fl-Unjoni li jkun inqas 
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produzzjoni ta’ prospett skont dan ir-

Regolament x’aktarx tkun sproporzjonata 

għad-dħul previsti tal-offerta. Huwa 

għalhekk xieraq li r-rekwiżit li jitfassal 

prospett skont dan ir-Regolament 

m’għandux japplika għall-offerti ta’ skala 

tant żgħira. L-Istati Membri għandhom 

iżommu lura milli jimponu f’livell 

nazzjonali rekwiżiti ta’ żvelar li jistgħu 

joħolqu piż sproporzjonat jew mhux 

meħtieġ fir-rigward ta’ offerti bħal dawn u 

b’hekk iżidu l-frammentazzjoni tas-suq 

intern. 

minn EUR 1 000 000, l-ispiża tal-

produzzjoni ta’ prospett skont dan ir-

Regolament x’aktarx tkun sproporzjonata 

għad-dħul previsti tal-offerta. Huwa 

għalhekk xieraq li r-rekwiżit li jitfassal 

prospett skont dan ir-Regolament 

m’għandux japplika għall-offerti ta’ skala 

tant żgħira. L-Istati Membri jistgħu 

jirrikjedu lill-emittenti biex jipprovdu 

dokument, li ma jkunx soġġett għal 

approvazzjoni minn qabel, li jiddeskrivi l-

offerta u jistipula l-informazzjoni ġenerali 

dwar l-emittent. L-Istati Membri 

għandhom madankollu jżommu lura milli 

jimponu f’livell nazzjonali rekwiżiti ta’ 

żvelar li jistgħu joħolqu piż sproporzjonat 

jew mhux meħtieġ fir-rigward ta’ offerti 

bħal dawn u b’hekk iżidu l-

frammentazzjoni tas-suq intern. 

Or. en 

 

Emenda  151 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għal offerti ta’ titoli lill-pubbliku ta’ 

inqas minn EUR 500 000, l-ispiża tal-

produzzjoni ta’ prospett skont dan ir-

Regolament x’aktarx tkun sproporzjonata 

għad-dħul previsti tal-offerta. Huwa 

għalhekk xieraq li r-rekwiżit li jitfassal 

prospett skont dan ir-Regolament 

m’għandux japplika għall-offerti ta’ skala 

tant żgħira. L-Istati Membri għandhom 

iżommu lura milli jimponu f’livell 

nazzjonali rekwiżiti ta’ żvelar li jistgħu 

joħolqu piż sproporzjonat jew mhux 

meħtieġ fir-rigward ta’ offerti bħal dawn u 

b’hekk iżidu l-frammentazzjoni tas-suq 

intern. 

(12) Għal offerti ta’ titoli lill-pubbliku ta’ 

inqas minn EUR 500 000, l-ispiża tal-

produzzjoni ta’ prospett skont dan ir-

Regolament x’aktarx tkun sproporzjonata 

għad-dħul previsti tal-offerta. Huwa 

għalhekk xieraq li r-rekwiżit li jitfassal 

prospett skont dan ir-Regolament 

m’għandux japplika għall-offerti ta’ skala 

tant żgħira. L-Istati Membri għandhom 

iżommu lura milli jimponu f’livell 

nazzjonali rekwiżiti ta’ żvelar li jistgħu 

joħolqu piż sproporzjonat jew mhux 

meħtieġ fir-rigward ta’ offerti bħal dawn u 

b’hekk iżidu l-frammentazzjoni tas-suq 

intern. Madankollu, it-tfassil volontarju 

tal-prospett jista' jkollu fuqu timbru ta' 
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kwalità Ewropew jew nazzjonali. 

Or. es 

 

Emenda  152 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Meta kumpanija tiddeċiedi li ma 

toffrix titoli lill-pubbliku, huwa importanti 

li l-ambjent regolatorju fil-livell tal-

Unjoni jiżgura li l-kumpanija għandha 

biżżejjed alternattivi biex iżżid il-kapital. 

Għalhekk, fl-ispirtu tal-Unjoni tas-Swieq 

Kapitali u biex jitnieda mill-ġdid l-

investiment, il-Kummissjoni għandha 

tipproponi inizjattiva regolatorja sabiex 

tirregola u tarmonizza prattiki ta’ 

finanzjament kollettiv madwar l-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  153 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jiġu 

indirizzati biss lill-investituri domestiċi fi 

Stat Membru wieħed, u b’hekk ma 

jkollhom ebda effetti transkonfinali, u 

fejn tali offerti ma jeċċedux l-ammont 

totali ta' EUR 10 000 000, il-mekkaniżmu 

ta’ passaport taħt dan ir-Regolament ma 

jkunx meħtieġ u t-tfassil ta’ prospett jista' 

jirrappreżenta spiża sproporzjonata. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri 

jitħallew jiddeċiedu jekk jeżentawx tali tipi 

imħassar 
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ta’ offerti mill-obbligu tal-prospett 

stabbilit f’dan ir-Regolament, filwaqt li 

jikkunsidraw il-livell ta’ protezzjoni tal-

investitur domestiku li huma jqisu bħala 

xierqa. B’mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu fil-

liġi nazzjonali tagħhom il-limitu bejn 

EUR 500 000 u EUR 10 000 000, espress 

bħala l-korrispettiv totali tal-offerta fuq 

perjodu ta’ 12-il xahar, li minnhom 

għandhom japplikaw din l-eżenzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  154 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jiġu 

indirizzati biss lill-investituri domestiċi fi 

Stat Membru wieħed, u b’hekk ma 

jkollhom ebda effetti transkonfinali, u 

fejn tali offerti ma jeċċedux l-ammont 

totali ta' EUR 10 000 000, il-mekkaniżmu 

ta’ passaport taħt dan ir-Regolament ma 

jkunx meħtieġ u t-tfassil ta’ prospett jista' 

jirrappreżenta spiża sproporzjonata. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri 

jitħallew jiddeċiedu jekk jeżentawx tali tipi 

ta’ offerti mill-obbligu tal-prospett 

stabbilit f’dan ir-Regolament, filwaqt li 

jikkunsidraw il-livell ta’ protezzjoni tal-

investitur domestiku li huma jqisu bħala 

xierqa. B’mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu fil-

liġi nazzjonali tagħhom il-limitu bejn 

EUR 500 000 u EUR 10 000 000, espress 

bħala l-korrispettiv totali tal-offerta fuq 

perjodu ta’ 12-il xahar, li minnhom 

għandhom japplikaw din l-eżenzjoni. 

imħassar 

Or. es 
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Ġustifikazzjoni 

Id-diskriminazzjoni skont in-nazzjonalità mhix konformi mat-Trattat. 

 

Emenda  155 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jiġu 

indirizzati biss lill-investituri domestiċi fi 

Stat Membru wieħed, u b’hekk ma 

jkollhom ebda effetti transkonfinali, u 

fejn tali offerti ma jeċċedux l-ammont 

totali ta' EUR 10 000 000, il-mekkaniżmu 

ta’ passaport taħt dan ir-Regolament ma 

jkunx meħtieġ u t-tfassil ta’ prospett jista' 

jirrappreżenta spiża sproporzjonata. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri 

jitħallew jiddeċiedu jekk jeżentawx tali tipi 

ta’ offerti mill-obbligu tal-prospett 

stabbilit f’dan ir-Regolament, filwaqt li 

jikkunsidraw il-livell ta’ protezzjoni tal-

investitur domestiku li huma jqisu bħala 

xierqa. B’mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu fil-

liġi nazzjonali tagħhom il-limitu bejn 

EUR 500 000 u EUR 10 000 000, espress 

bħala l-korrispettiv totali tal-offerta fuq 

perjodu ta’ 12-il xahar, li minnhom 

għandhom japplikaw din l-eżenzjoni. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  156 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jiġu 

indirizzati biss lill-investituri domestiċi fi 

Stat Membru wieħed, u b’hekk ma 

jkollhom ebda effetti transkonfinali, u 

fejn tali offerti ma jeċċedux l-ammont 

totali ta' EUR 10 000 000, il-mekkaniżmu 

ta’ passaport taħt dan ir-Regolament ma 

jkunx meħtieġ u t-tfassil ta’ prospett jista' 

jirrappreżenta spiża sproporzjonata. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri 

jitħallew jiddeċiedu jekk jeżentawx tali tipi 

ta’ offerti mill-obbligu tal-prospett 

stabbilit f’dan ir-Regolament, filwaqt li 

jikkunsidraw il-livell ta’ protezzjoni tal-

investitur domestiku li huma jqisu bħala 

xierqa. B’mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu fil-

liġi nazzjonali tagħhom il-limitu bejn 

EUR 500 000 u EUR 10 000 000, espress 

bħala l-korrispettiv totali tal-offerta fuq 

perjodu ta’ 12-il xahar, li minnhom 

għandhom japplikaw din l-eżenzjoni. 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jsiru 

mill-SMEs b'inqas minn 250 impjegat, 

b'karta tal-bilanċ ta' inqas minn 
EUR 43 000 000 u b'fatturat ta' inqas 

minn EUR50 000 000, għandu japplika 

reġim tal-prospett issimplifikat għall-

offerti bejn EUR 500 000 u EUR 10 000 

000 ikkalkulat fuq perjodu ta' tnax-il 

xahar. 

Or. en 

 

Emenda  157 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jiġu 

indirizzati biss lill-investituri domestiċi fi 

Stat Membru wieħed, u b’hekk ma 

jkollhom ebda effetti transkonfinali, u fejn 

tali offerti ma jeċċedux l-ammont totali ta' 

EUR 10 000 000, il-mekkaniżmu ta’ 

passaport taħt dan ir-Regolament ma jkunx 

meħtieġ u t-tfassil ta’ prospett jista' 

jirrappreżenta spiża sproporzjonata. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri 

jitħallew jiddeċiedu jekk jeżentawx tali tipi 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jiġu 

indirizzati biss lill-investituri domestiċi fi 

Stat Membru wieħed, u b’hekk ma 

jkollhom ebda effetti transkonfinali, u fejn 

tali offerti ma jeċċedux l-ammont totali ta' 

EUR 5 000 000, il-mekkaniżmu ta’ 

passaport taħt dan ir-Regolament ma jkunx 

meħtieġ u t-tfassil ta’ prospett jista' 

jirrappreżenta spiża sproporzjonata. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri 

jitħallew jiddeċiedu jekk jeżentawx tali tipi 
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ta’ offerti mill-obbligu tal-prospett stabbilit 

f’dan ir-Regolament, filwaqt li 

jikkunsidraw il-livell ta’ protezzjoni tal-

investitur domestiku li huma jqisu bħala 

xierqa. B’mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu fil-

liġi nazzjonali tagħhom il-limitu bejn EUR 

500 000 u EUR 10 000 000, espress bħala 

l-korrispettiv totali tal-offerta fuq perjodu 

ta’ 12-il xahar, li minnhom għandhom 

japplikaw din l-eżenzjoni. 

ta’ offerti mill-obbligu tal-prospett stabbilit 

f’dan ir-Regolament, filwaqt li 

jikkunsidraw il-livell ta’ protezzjoni tal-

investitur domestiku li huma jqisu bħala 

xierqa. B’mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu fil-

liġi nazzjonali tagħhom il-limitu bejn EUR 

100 000 u EUR 5 000 000, espress bħala l-

korrispettiv totali tal-offerta fuq perjodu ta’ 

12-il xahar, li minnhom għandhom 

japplikaw din l-eżenzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  158 

Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jiġu 

indirizzati biss lill-investituri domestiċi fi 

Stat Membru wieħed, u b’hekk ma 

jkollhom ebda effetti transkonfinali, u fejn 

tali offerti ma jeċċedux l-ammont totali ta' 

EUR 10 000 000, il-mekkaniżmu ta’ 

passaport taħt dan ir-Regolament ma jkunx 

meħtieġ u t-tfassil ta’ prospett jista' 

jirrappreżenta spiża sproporzjonata. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri 

jitħallew jiddeċiedu jekk jeżentawx tali tipi 

ta’ offerti mill-obbligu tal-prospett stabbilit 

f’dan ir-Regolament, filwaqt li 

jikkunsidraw il-livell ta’ protezzjoni tal-

investitur domestiku li huma jqisu bħala 

xierqa. B’mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu fil-

liġi nazzjonali tagħhom il-limitu bejn EUR 

500 000 u EUR 10 000 000, espress bħala 

l-korrispettiv totali tal-offerta fuq perjodu 

ta’ 12-il xahar, li minnhom għandhom 

japplikaw din l-eżenzjoni. 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jiġu 

indirizzati biss lill-investituri domestiċi fi 

Stat Membru wieħed, u b’hekk ma 

jkollhom ebda effetti transkonfinali, u fejn 

tali offerti ma jeċċedux l-ammont totali ta' 

EUR 5 000 000, il-mekkaniżmu ta’ 

passaport taħt dan ir-Regolament ma jkunx 

meħtieġ u t-tfassil ta’ prospett jista' 

jirrappreżenta spiża sproporzjonata. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri 

jitħallew jiddeċiedu jekk jeżentawx tali tipi 

ta’ offerti mill-obbligu tal-prospett stabbilit 

f’dan ir-Regolament, filwaqt li 

jikkunsidraw il-livell ta’ protezzjoni tal-

investitur domestiku li huma jqisu bħala 

xierqa. B’mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu fil-

liġi nazzjonali tagħhom il-limitu bejn EUR 

500 000 u EUR 5 000 000, espress bħala l-

korrispettiv totali tal-offerta fuq perjodu ta’ 

12-il xahar, li minnhom għandhom 

japplikaw din l-eżenzjoni. 

Or. en 
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Emenda  159 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jiġu 

indirizzati biss lill-investituri domestiċi fi 

Stat Membru wieħed, u b’hekk ma 

jkollhom ebda effetti transkonfinali, u fejn 

tali offerti ma jeċċedux l-ammont totali ta' 

EUR 10 000 000, il-mekkaniżmu ta’ 

passaport taħt dan ir-Regolament ma jkunx 

meħtieġ u t-tfassil ta’ prospett jista' 

jirrappreżenta spiża sproporzjonata. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri 

jitħallew jiddeċiedu jekk jeżentawx tali tipi 

ta’ offerti mill-obbligu tal-prospett stabbilit 

f’dan ir-Regolament, filwaqt li 

jikkunsidraw il-livell ta’ protezzjoni tal-

investitur domestiku li huma jqisu bħala 

xierqa. B’mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu fil-

liġi nazzjonali tagħhom il-limitu bejn EUR 

500 000 u EUR 10 000 000, espress bħala 

l-korrispettiv totali tal-offerta fuq perjodu 

ta’ 12-il xahar, li minnhom għandhom 

japplikaw din l-eżenzjoni. 

(13) Fejn offerti ta’ titoli lill-pubbliku jiġu 

indirizzati biss lill-investituri domestiċi fi 

Stat Membru wieħed, u b’hekk ma 

jkollhom ebda effetti transkonfinali, u fejn 

tali offerti ma jeċċedux l-ammont totali ta' 

EUR 10 000 000, il-mekkaniżmu ta’ 

passaport taħt dan ir-Regolament ma jkunx 

meħtieġ u t-tfassil ta’ prospett jista' 

jirrappreżenta spiża sproporzjonata. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri 

jitħallew jiddeċiedu jekk jeżentawx tali tipi 

ta’ offerti mill-obbligu tal-prospett stabbilit 

f’dan ir-Regolament, filwaqt li 

jikkunsidraw il-livell ta’ protezzjoni tal-

investitur domestiku li huma jqisu bħala 

xierqa. B’mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu fil-

liġi nazzjonali tagħhom il-limitu bejn EUR 

1 000 000 u EUR 10 000 000, espress 

bħala l-korrispettiv totali tal-offerta fuq 

perjodu ta’ 12-il xahar, li minnhom 

għandhom japplikaw din l-eżenzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  160 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Fejn offerta ta’ titoli tiġi indirizzata 

esklużivament lil ċirku ristrett ta’ 

investituri li mhumiex investituri 

kwalifikati, it-tfassil ta’ prospett 

(14) Fejn offerta ta’ titoli tiġi indirizzata 

esklużivament lil ċirku ristrett ta’ 

investituri li mhumiex investituri 

kwalifikati jew huma investituri sofistikati 
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jirrappreżenta piż sproporzjonat fid-dawl 

tan-numru żgħir ta’ persuni mmirati mill-

offerta, u b’hekk ma jkunx hemm ħtieġa ta’ 

prospett. Dan għandu japplika pereżempju 

għal offerta indirizzata lill-qraba jew 

konoxxenti personali tal-amministraturi ta’ 

kumpanija . 

skont l-Artikolu 6 tar-Regolament 

(UE) Nru 345/2013 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar fondi 

Ewropej ta' kapital ta' riskju, it-tfassil ta’ 

prospett jirrappreżenta piż sproporzjonat 

fid-dawl tan-numru żgħir ta’ persuni 

mmirati mill-offerta, u b’hekk ma jkunx 

hemm ħtieġa ta’ prospett. Dan għandu 

japplika pereżempju għal offerta 

indirizzata lill-qraba jew konoxxenti 

personali tal-amministraturi ta’ kumpanija. 

Or. en 

 

Emenda  161 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Fejn offerta ta’ titoli tiġi indirizzata 

esklużivament lil ċirku ristrett ta’ 

investituri li mhumiex investituri 

kwalifikati, it-tfassil ta’ prospett 

jirrappreżenta piż sproporzjonat fid-dawl 

tan-numru żgħir ta’ persuni mmirati mill-

offerta, u b’hekk ma jkunx hemm ħtieġa ta’ 

prospett. Dan għandu japplika pereżempju 

għal offerta indirizzata lill-qraba jew 

konoxxenti personali tal-amministraturi ta’ 

kumpanija . 

(14) Fejn offerta ta’ titoli tiġi indirizzata 

esklużivament lil ċirku ristrett ta’ 

investituri li mhumiex investituri 

kwalifikati, it-tfassil ta’ prospett 

jirrappreżenta piż sproporzjonat fid-dawl 

tan-numru żgħir ta’ persuni mmirati mill-

offerta (inqas minn 200 persuna), u 

b’hekk ma jkunx hemm ħtieġa ta’ prospett. 

Dan għandu japplika pereżempju għal 

offerta indirizzata lill-qraba jew 

konoxxenti personali tal-amministraturi ta’ 

kumpanija. 

Or. en 

 

Emenda  162 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Fejn offerta ta’ titoli tiġi indirizzata 

esklużivament lil ċirku ristrett ta’ 

investituri li mhumiex investituri 

kwalifikati, it-tfassil ta’ prospett 

jirrappreżenta piż sproporzjonat fid-dawl 

tan-numru żgħir ta’ persuni mmirati mill-

offerta, u b’hekk ma jkunx hemm ħtieġa ta’ 

prospett. Dan għandu japplika pereżempju 

għal offerta indirizzata lill-qraba jew 

konoxxenti personali tal-amministraturi ta’ 

kumpanija . 

(14) Fejn offerta ta’ titoli tiġi indirizzata 

esklużivament lil ċirku ristrett ta’ 

investituri li mhumiex investituri 

kwalifikati, it-tfassil ta’ prospett 

jirrappreżenta piż sproporzjonat fid-dawl 

tan-numru żgħir ta’ persuni mmirati mill-

offerta, u b’hekk ma jkunx hemm ħtieġa ta’ 

prospett. Dan għandu japplika pereżempju 

għal offerta indirizzata lill-qraba jew 

konoxxenti personali tal-amministraturi ta’ 

kumpanija . F'każ bħal dan, it-tfassil 

volontarju tal-prospett ma jistax 

jibbenefika mit-timbru ta' kwalità. 

Or. es 

 

Emenda  163 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) L-għotita’ inċentiv lid-diretturi u l-

impjegati li jżommu titoli tal-kumpanija 

tagħhom stess jista’ jkollu impatt pożittiv 

fuq il-governanza tal-kumpaniji u jgħin 

sabiex joħolqu valur fit-tul billi jitrawmu 

d-dedikazzjoni tal-impjegati u s-sens ta’ 

appartenenza, l-allinjament tal-interessi 

rispettivi tal-azzjonisti u l-impjegati, u 

b’hekk dawn tal-aħħar jingħataw 

opportunitajiet ta’ investiment. Il-

parteċipazzjoni tal-impjegati fis-sjieda tal-

kumpanija tagħhom hija partikolarment 

importanti għall-intrapriżi żgħar u ta’ 

daqs medju (SMEs), li fihom l-impjegati 

individwali x’aktarx ikollhom rwol 

sinjifikanti fis-suċċess tal-kumpanija. 

Għalhekk, m’għandux ikun hemm 

rekwiżit sabiex jitfassal prospett għall-

offerti li jsiru fil-kuntest ta’ skema 

imħassar 
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kondiviża bejn l-impjegat ġewwa l-Unjoni, 

sakemm ikun hemm disponibbli 

dokument li jkun fih informazzjoni dwar 

l-għadd u n-natura tat-titoli u r-raġunijiet 

u d-dettalji tal-offerta, li jissalvagwardjaw 

il-protezzjoni tal-investitur. Biex jiġi 

żgurat aċċess ugwali għal skemi ta’ 

kondiviżjoni bejn l-impjegati għad-

diretturi u l-impjegati kollha, 

indipendentement minn jekk min 

iħaddimhom huwiex stabbilit fi jew barra 

l-Unjoni, l-ebda deċiżjoni ta’ ekwivalenza 

ta’ swieq ta’ pajjiż terzi m’għandha tkun 

meħtieġa għal żmien itwal, sakemm id-

dokument imsemmi qabel ikun 

disponibbli . Għalhekk, il-parteċipanti 

kollha fi skemi ta’ kondiviżjoni bejn l-

impjegati se jibbenefikaw mill-istess 

trattament u informazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  164 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) L-għotita’ inċentiv lid-diretturi u l-

impjegati li jżommu titoli tal-kumpanija 

tagħhom stess jista’ jkollu impatt pożittiv 

fuq il-governanza tal-kumpaniji u jgħin 

sabiex joħolqu valur fit-tul billi jitrawmu 

d-dedikazzjoni tal-impjegati u s-sens ta’ 

appartenenza, l-allinjament tal-interessi 

rispettivi tal-azzjonisti u l-impjegati, u 

b’hekk dawn tal-aħħar jingħataw 

opportunitajiet ta’ investiment. Il-

parteċipazzjoni tal-impjegati fis-sjieda tal-

kumpanija tagħhom hija partikolarment 

importanti għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 

medju (SMEs), li fihom l-impjegati 

individwali x’aktarx ikollhom rwol 

sinjifikanti fis-suċċess tal-kumpanija. 

Għalhekk, m’għandux ikun hemm rekwiżit 

(15) L-għoti ta’ inċentiv lid-diretturi u l-

impjegati li jżommu titoli tal-kumpanija 

tagħhom stess jista’ jkollu impatt pożittiv 

fuq il-governanza tal-kumpaniji u jgħin 

sabiex joħolqu valur fit-tul billi jitrawmu 

d-dedikazzjoni tal-impjegati u s-sens ta’ 

appartenenza, l-allinjament tal-interessi 

rispettivi tal-azzjonisti u l-impjegati, u 

b’hekk dawn tal-aħħar jingħataw 

opportunitajiet ta’ investiment. Il-

parteċipazzjoni tal-impjegati fis-sjieda tal-

kumpanija tagħhom hija partikolarment 

importanti għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 

medju (SMEs), li fihom l-impjegati 

individwali x’aktarx ikollhom rwol 

sinjifikanti fis-suċċess tal-kumpanija. 

Għalhekk, m’għandux ikun hemm rekwiżit 
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sabiex jitfassal prospett għall-offerti li jsiru 

fil-kuntest ta’ skema kondiviża bejn l-

impjegat ġewwa l-Unjoni, sakemm ikun 

hemm disponibbli dokument li jkun fih 

informazzjoni dwar l-għadd u n-natura tat-

titoli u r-raġunijiet u d-dettalji tal-offerta, li 

jissalvagwardjaw il-protezzjoni tal-

investitur. Biex jiġi żgurat aċċess ugwali 

għal skemi ta’ kondiviżjoni bejn l-

impjegati għad-diretturi u l-impjegati 

kollha, indipendentement minn jekk min 

iħaddimhom huwiex stabbilit fi jew barra l-

Unjoni, l-ebda deċiżjoni ta’ ekwivalenza 

ta’ swieq ta’ pajjiż terzi m’għandha tkun 

meħtieġa għal żmien itwal, sakemm id-

dokument imsemmi qabel ikun disponibbli 

. Għalhekk, il-parteċipanti kollha fi skemi 

ta’ kondiviżjoni bejn l-impjegati se 

jibbenefikaw mill-istess trattament u 

informazzjoni. 

sabiex jitfassal prospett għall-offerti li jsiru 

fil-kuntest ta’ skema kondiviża bejn l-

impjegat ġewwa l-Unjoni, sakemm ikun 

hemm disponibbli dokument li jkun fih 

informazzjoni dwar l-għadd u n-natura tat-

titoli u r-raġunijiet u d-dettalji tal-offerta, li 

jissalvagwardjaw il-protezzjoni tal-

investitur. Biex jiġi żgurat aċċess ugwali 

għal skemi ta’ kondiviżjoni bejn l-

impjegati għad-diretturi u l-impjegati 

kollha, indipendentement minn jekk min 

iħaddimhom huwiex stabbilit fi jew barra l-

Unjoni, l-ebda deċiżjoni ta’ ekwivalenza 

ta’ swieq ta’ pajjiż terzi m’għandha tkun 

meħtieġa għal żmien itwal, sakemm id-

dokument imsemmi qabel ikun disponibbli 

. Għalhekk, il-parteċipanti kollha fi skemi 

ta’ kondiviżjoni bejn l-impjegati se 

jibbenefikaw mill-istess trattament u 

informazzjoni. Fi kwalunkwe każ, it-tfassil 

volontarju tal-prospett jista' jkollu fuqu 

timbru ta' kwalità Ewropew u nazzjonali. 

Or. es 

 

Emenda  165 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) L-emittenti, l-offerenti jew il-persuni 

li jistaqsu għall-ammissjoni għall-kummerċ 

f’suq regolat tat-titoli li mhumiex suġġetti 

għall-obbligu biex jiġi ppubblikat prospett 

għandhom jibbenefikaw mill-passaport 

uniku fejn jagħżlu li jikkonformaw ma’ 

dan Regolament fuq bażi volontarja. 

(18) L-emittenti, l-offerenti jew il-persuni 

li jistaqsu għall-ammissjoni għall-kummerċ 

f’suq regolat tat-titoli li mhumiex suġġetti 

għall-obbligu biex jiġi ppubblikat prospett 

għandhom jibbenefikaw mis-sistema ta' 

akkreditazzjoni unika meta jagħżlu li 

jikkonformaw ma’ dan Regolament fuq 

bażi volontarja, filwaqt li jkunu jistgħu 

jibbenefikaw, fejn xieraq, mit-timbru ta' 

kwalità Ewropew jew nazzjonali. 

Or. es 
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Emenda  166 

Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) Sabiex jiġu evitati r-riskji ta’ 

arbitraġġ regolatorju li jista’ jkun ta’ 

detriment għall-protezzjoni tal-investituri, 

l-Istat Membru ta’ domiċilju għal 

kwalunkwe emittent stabbilit fl-Unjoni 

għandu jkun l-Istat Membru fejn l-

emittent ikollu l-uffiċċju rreġistrat tiegħu, 

irrispettivament mit-tip ta’ titoli maħruġa. 

Or. en 

 

Emenda  167 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Prospett validu, imfassal minn 

emittent jew mill-persuna responsabbli 

għat-tfassil tal-prospett u disponibbli għall-

pubbliku fil-waqt tal-aħħar assenjazzjoni 

ta’ titoli permezz ta’ intermedjarji 

finanzjarji jew fi kwalunkwe bejgħ mill-

ġdid sussegwenti ta’ titoli, jipprovdi 

biżżejjed tagħrif lill-investituri biex jaslu 

għal deċiżjoni informata dwar l-

investiment. Għalhekk, l-intermedjarji 

finanzjarji li jqiegħdu jew li 

sussegwentement ibigħu mill-ġdid it-titoli 

għandhom ikunu intitolati li joqogħdu fuq 

il-prospett inizjali ppubblikat mill-emittent 

jew il-persuna responsabbli għat-tfassil tal-

prospett, sakemm dan ikun validu u 

ssupplimentat kif xieraq u li l-emittent jew 

il-persuna responsabbli għat-tfassil ta’ tali 

prospett tkun taqbel mal-użu tiegħu. L-

emittent jew il-persuna responsabbli mit-

(20) Prospett validu, imfassal minn 

emittent jew mill-persuna responsabbli 

għat-tfassil tal-prospett u disponibbli għall-

pubbliku fil-waqt tal-aħħar assenjazzjoni 

ta’ titoli permezz ta’ intermedjarji 

finanzjarji jew fi kwalunkwe bejgħ mill-

ġdid sussegwenti ta’ titoli, jipprovdi 

biżżejjed tagħrif lill-investituri biex jaslu 

għal deċiżjoni informata dwar l-

investiment. Dan ifisser informazzjoni 

dwar tal-inqas dan li ġej: 
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tfassil tal-prospett għandu jkun jista’ jorbot 

il-kundizzjonijiet mal-kunsens tiegħu jew 

tagħha. Il-kunsens li juża l-prospett , inkluż 

il-kundizzjonijiet kollha mehmuża magħha, 

għandu jingħata fi ftehim bil-miktub li 

jippermetti valutazzjoni mill-partijiet 

rilevanti dwar jekk il-bejgħ mill-ġdid jew l-

assenjazzjoni finali tat-titoli 

jikkonformawx mal-ftehim. Fil-każ li l-

kunsens biex jintuża l-prospett ikun 

ingħata, l-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett 

inizjali għandha tkun responsabbli għall-

informazzjoni ddikjarata fih u fil-każ ta’ 

prospett bażi, biex tipprovdi u tippreżenta 

t-termini finali u l-ebda prospett ieħor ma 

jkun meħtieġ. Madankollu, fil-każ li l-

emittent jew il-persuna responsabbli għat-

tfassil ta’ tali prospett inizjali ma jaqbilx 

mal-użu tiegħu, l-intermedjarju finanzjarju 

għandu jkun meħtieġ jippubblika prospett 

ġdid. F’dak il-każ, l-intermedjarju 

finanzjarju għandu jkun responsabbli għall-

informazzjoni fil-prospett, inkluża l-

informazzjoni kollha inkorporata 

b’referenza u, fil-każ ta’ prospett bażi, it-

termini finali. 

 (a) l-assi u l-obbligazzjonijiet, il-fatturat 

nett, il-profitt jew it-telf qabel it-taxxa, u l-

obbligazzjoni ta’ taxxa tal-emittent, u l-

qligħ akkumulat, il-pożizzjoni finanzjarja 

u l-prospetti tal-emittent u ta’ kwalunkwe 

garanti; 

 (-b) id-drittijiet marbuta mat-titoli bl-iskop 

li jsir investiment f’dawn it-titoli; 

 (-c) l-ispiża tal-ġbir ta' fondi, imqassma 

bejn id-diversi elementi bħas-

sottoskrizzjoni jew it-tqegħid ta’ 

kummissjonijiet, it-tariffi għall-

konsulenza finanzjarja, it-tariffi tar-

rappurtar kontabilistiku, u t-tariffi legali. 

 Għalhekk, l-intermedjarji finanzjarji li 

jqiegħdu jew li sussegwentement ibigħu 

mill-ġdid it-titoli għandhom ikunu intitolati 

li joqogħdu fuq il-prospett inizjali 

ppubblikat mill-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett, 
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sakemm dan ikun validu u ssupplimentat 

kif xieraq u li l-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil ta’ tali prospett 

tkun taqbel mal-użu tiegħu. L-emittent jew 

il-persuna responsabbli mit-tfassil tal-

prospett għandu jkun jista’ jorbot il-

kundizzjonijiet mal-kunsens tiegħu jew 

tagħha. Il-kunsens li juża l-prospett , inkluż 

il-kundizzjonijiet kollha mehmuża magħha, 

għandu jingħata fi ftehim bil-miktub li 

jippermetti valutazzjoni mill-partijiet 

rilevanti dwar jekk il-bejgħ mill-ġdid jew l-

assenjazzjoni finali tat-titoli 

jikkonformawx mal-ftehim. Fil-każ li l-

kunsens biex jintuża l-prospett ikun 

ingħata, l-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett 

inizjali għandha tkun responsabbli għall-

informazzjoni ddikjarata fih u fil-każ ta’ 

prospett bażi, biex tipprovdi u tippreżenta 

t-termini finali u l-ebda prospett ieħor ma 

jkun meħtieġ. Madankollu, fil-każ li l-

emittent jew il-persuna responsabbli għat-

tfassil ta’ tali prospett inizjali ma jaqbilx 

mal-użu tiegħu, l-intermedjarju finanzjarju 

għandu jkun meħtieġ jippubblika prospett 

ġdid. F’dak il-każ, l-intermedjarju 

finanzjarju għandu jkun responsabbli għall-

informazzjoni fil-prospett, inkluża l-

informazzjoni kollha inkorporata 

b’referenza u, fil-każ ta’ prospett bażi, it-

termini finali. 

Or. en 

 

Emenda  168 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Prospett validu, imfassal minn 

emittent jew mill-persuna responsabbli 

għat-tfassil tal-prospett u disponibbli għall-

pubbliku fil-waqt tal-aħħar assenjazzjoni 

(20) Prospett validu, imfassal minn 

emittent jew mill-persuna responsabbli 

għat-tfassil tal-prospett u disponibbli għall-

pubbliku fil-waqt tal-aħħar assenjazzjoni 
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ta’ titoli permezz ta’ intermedjarji 

finanzjarji jew fi kwalunkwe bejgħ mill-

ġdid sussegwenti ta’ titoli, jipprovdi 

biżżejjed tagħrif lill-investituri biex jaslu 

għal deċiżjoni informata dwar l-

investiment. Għalhekk, l-intermedjarji 

finanzjarji li jqiegħdu jew li 

sussegwentement ibigħu mill-ġdid it-titoli 

għandhom ikunu intitolati li joqogħdu fuq 

il-prospett inizjali ppubblikat mill-emittent 

jew il-persuna responsabbli għat-tfassil tal-

prospett, sakemm dan ikun validu u 

ssupplimentat kif xieraq u li l-emittent jew 

il-persuna responsabbli għat-tfassil ta’ tali 

prospett tkun taqbel mal-użu tiegħu. L-

emittent jew il-persuna responsabbli mit-

tfassil tal-prospett għandu jkun jista’ jorbot 

il-kundizzjonijiet mal-kunsens tiegħu jew 

tagħha. Il-kunsens li juża l-prospett , inkluż 

il-kundizzjonijiet kollha mehmuża magħha, 

għandu jingħata fi ftehim bil-miktub li 

jippermetti valutazzjoni mill-partijiet 

rilevanti dwar jekk il-bejgħ mill-ġdid jew l-

assenjazzjoni finali tat-titoli 

jikkonformawx mal-ftehim. Fil-każ li l-

kunsens biex jintuża l-prospett ikun 

ingħata, l-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett 

inizjali għandha tkun responsabbli għall-

informazzjoni ddikjarata fih u fil-każ ta’ 

prospett bażi, biex tipprovdi u tippreżenta 

t-termini finali u l-ebda prospett ieħor ma 

jkun meħtieġ. Madankollu, fil-każ li l-

emittent jew il-persuna responsabbli għat-

tfassil ta’ tali prospett inizjali ma jaqbilx 

mal-użu tiegħu, l-intermedjarju finanzjarju 

għandu jkun meħtieġ jippubblika prospett 

ġdid. F’dak il-każ, l-intermedjarju 

finanzjarju għandu jkun responsabbli għall-

informazzjoni fil-prospett, inkluża l-

informazzjoni kollha inkorporata 

b’referenza u, fil-każ ta’ prospett bażi, it-

termini finali. 

ta’ titoli permezz ta’ intermedjarji 

finanzjarji jew fi kwalunkwe bejgħ mill-

ġdid sussegwenti ta’ titoli, jipprovdi 

biżżejjed tagħrif lill-investituri biex jaslu 

għal valutazzjonijiet informati tal-assi u l-

obbligazzjonijiet, il-profitt u t-telf, il-

pożizzjoni finanzjarja u l-prospetti tal-

emittent u ta' kwalunkwe garanti, u d-

drittijiet marbuta mat-titoli bl-iskop li 

jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-investiment. 

Għalhekk, l-intermedjarji finanzjarji li 

jqiegħdu jew li sussegwentement ibigħu 

mill-ġdid it-titoli għandhom ikunu intitolati 

li joqogħdu fuq il-prospett inizjali 

ppubblikat mill-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett, 

sakemm dan ikun validu u ssupplimentat 

kif xieraq u li l-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil ta’ tali prospett 

tkun taqbel mal-użu tiegħu. L-emittent jew 

il-persuna responsabbli mit-tfassil tal-

prospett għandu jkun jista’ jorbot il-

kundizzjonijiet mal-kunsens tiegħu jew 

tagħha. Il-kunsens li juża l-prospett , inkluż 

il-kundizzjonijiet kollha mehmuża magħha, 

għandu jingħata fi ftehim bil-miktub li 

jippermetti valutazzjoni mill-partijiet 

rilevanti dwar jekk il-bejgħ mill-ġdid jew l-

assenjazzjoni finali tat-titoli 

jikkonformawx mal-ftehim. Fil-każ li l-

kunsens biex jintuża l-prospett ikun 

ingħata, l-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett 

inizjali għandha tkun responsabbli għall-

informazzjoni ddikjarata fih u fil-każ ta’ 

prospett bażi, biex tipprovdi u tippreżenta 

t-termini finali u l-ebda prospett ieħor ma 

jkun meħtieġ. Madankollu, fil-każ li l-

emittent jew il-persuna responsabbli għat-

tfassil ta’ tali prospett inizjali ma jaqbilx 

mal-użu tiegħu, l-intermedjarju finanzjarju 

għandu jkun meħtieġ jippubblika prospett 

ġdid. F’dak il-każ, l-intermedjarju 

finanzjarju għandu jkun responsabbli għall-

informazzjoni fil-prospett, inkluża l-

informazzjoni kollha inkorporata 

b’referenza u, fil-każ ta’ prospett bażi, it-

termini finali. 
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Or. en 

 

Emenda  169 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Prospett validu, imfassal minn 

emittent jew mill-persuna responsabbli 

għat-tfassil tal-prospett u disponibbli għall-

pubbliku fil-waqt tal-aħħar assenjazzjoni 

ta’ titoli permezz ta’ intermedjarji 

finanzjarji jew fi kwalunkwe bejgħ mill-

ġdid sussegwenti ta’ titoli, jipprovdi 

biżżejjed tagħrif lill-investituri biex jaslu 

għal deċiżjoni informata dwar l-

investiment. Għalhekk, l-intermedjarji 

finanzjarji li jqiegħdu jew li 

sussegwentement ibigħu mill-ġdid it-titoli 

għandhom ikunu intitolati li joqogħdu fuq 

il-prospett inizjali ppubblikat mill-emittent 

jew il-persuna responsabbli għat-tfassil tal-

prospett, sakemm dan ikun validu u 

ssupplimentat kif xieraq u li l-emittent jew 

il-persuna responsabbli għat-tfassil ta’ tali 

prospett tkun taqbel mal-użu tiegħu. L-

emittent jew il-persuna responsabbli mit-

tfassil tal-prospett għandu jkun jista’ jorbot 

il-kundizzjonijiet mal-kunsens tiegħu jew 

tagħha. Il-kunsens li juża l-prospett , inkluż 

il-kundizzjonijiet kollha mehmuża magħha, 

għandu jingħata fi ftehim bil-miktub li 

jippermetti valutazzjoni mill-partijiet 

rilevanti dwar jekk il-bejgħ mill-ġdid jew l-

assenjazzjoni finali tat-titoli 

jikkonformawx mal-ftehim. Fil-każ li l-

kunsens biex jintuża l-prospett ikun 

ingħata, l-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett 

inizjali għandha tkun responsabbli għall-

informazzjoni ddikjarata fih u fil-każ ta’ 

prospett bażi, biex tipprovdi u tippreżenta 

t-termini finali u l-ebda prospett ieħor ma 

jkun meħtieġ. Madankollu, fil-każ li l-

(20) Prospett validu, imfassal minn 

emittent jew mill-persuna responsabbli 

għat-tfassil tal-prospett u disponibbli għall-

pubbliku fil-waqt tal-aħħar assenjazzjoni 

ta’ titoli permezz ta’ intermedjarji 

finanzjarji jew fi kwalunkwe bejgħ mill-

ġdid sussegwenti ta’ titoli, jipprovdi 

biżżejjed tagħrif lill-investituri biex jaslu 

għal valutazzjoni informata tal-assi u l-

obbligazzjonijiet, il-profitt u t-telf, il-

pożizzjoni finanzjarja u l-prospetti tal-

emittent u ta' kwalunkwe garanti, u d-

drittijiet marbuta mat-titoli bl-iskop li 

jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-investiment. 

Għalhekk, l-intermedjarji finanzjarji li 

jqiegħdu jew li sussegwentement ibigħu 

mill-ġdid it-titoli għandhom ikunu intitolati 

li joqogħdu fuq il-prospett inizjali 

ppubblikat mill-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett, 

sakemm dan ikun validu u ssupplimentat 

kif xieraq u li l-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil ta’ tali prospett 

tkun taqbel mal-użu tiegħu. L-emittent jew 

il-persuna responsabbli mit-tfassil tal-

prospett għandu jkun jista’ jorbot il-

kundizzjonijiet mal-kunsens tiegħu jew 

tagħha. Il-kunsens li juża l-prospett , inkluż 

il-kundizzjonijiet kollha mehmuża magħha, 

għandu jingħata fi ftehim bil-miktub li 

jippermetti valutazzjoni mill-partijiet 

rilevanti dwar jekk il-bejgħ mill-ġdid jew l-

assenjazzjoni finali tat-titoli 

jikkonformawx mal-ftehim. Fil-każ li l-

kunsens biex jintuża l-prospett ikun 

ingħata, l-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett 
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emittent jew il-persuna responsabbli għat-

tfassil ta’ tali prospett inizjali ma jaqbilx 

mal-użu tiegħu, l-intermedjarju finanzjarju 

għandu jkun meħtieġ jippubblika prospett 

ġdid. F’dak il-każ, l-intermedjarju 

finanzjarju għandu jkun responsabbli għall-

informazzjoni fil-prospett, inkluża l-

informazzjoni kollha inkorporata 

b’referenza u, fil-każ ta’ prospett bażi, it-

termini finali. 

inizjali għandha tkun responsabbli għall-

informazzjoni ddikjarata fih u fil-każ ta’ 

prospett bażi, biex tipprovdi u tippreżenta 

t-termini finali u l-ebda prospett ieħor ma 

jkun meħtieġ. Madankollu, fil-każ li l-

emittent jew il-persuna responsabbli għat-

tfassil ta’ tali prospett inizjali ma jaqbilx 

mal-użu tiegħu, l-intermedjarju finanzjarju 

għandu jkun meħtieġ jippubblika prospett 

ġdid. F’dak il-każ, l-intermedjarju 

finanzjarju għandu jkun responsabbli għall-

informazzjoni fil-prospett, inkluża l-

informazzjoni kollha inkorporata 

b’referenza u, fil-każ ta’ prospett bażi, it-

termini finali. 

Or. en 

 

Emenda  170 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) L-armonizzazzjoni tat-tagħrif inkluż 

fil-prospett għandu jipprovdi protezzjoni 

ekwivalenti lill-investutur fil-livell ta’ 

Unjoni. Sabiex l-investituri jkunu jistgħu 

jagħmlu deċiżjoni infurmata dwar l-

investiment, dik l-informazzjoni għandha 

tkun suffiċjenti u oġġettiva inkluż fir-

rigward taċ-ċirkustanzi finanzjarji tal-

emittenti u d-drittijiet marbuta mat-titoli, u 

għandhom jiġu pprovduti f’forma 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

jinftiehmu. Dawk ir-rekwiżiti għandhom 

japplikaw għat-tipi kollha ta’ prospetti 

mfassla skont dan ir-Regolament, inklużi 

dawk li jsegwu l-ħtiġijiet minimi ta’ żvelar 

għall-ħruġ sekondarju u għall-SMEs. 

Prospett m’għandux ikun fih informazzjoni 

li ma tkunx materjali jew speċifika għall-

emittent u t-titoli kkonċernati, peress li dan 

jista' jaħbi l-informazzjoni rilevanti għad-

deċiżjoni ta’ investiment u b’hekk 

(21) L-armonizzazzjoni tal-informazzjoni 

inkluża fil-prospett għandha tipprovdi 

protezzjoni ekwivalenti lill-investutur fil-

livell ta’ Unjoni. Sabiex l-investituri jkunu 

jistgħu jagħmlu deċiżjoni infurmata dwar l-

investiment, dik l-informazzjoni għandha 

tkun suffiċjenti inkluż fir-rigward taċ-

ċirkustanzi finanzjarji tal-emittenti u d-

drittijiet marbuta mat-titoli, u għandhom 

jiġu pprovduti f’forma faċilment 

analizzabbli u li jinftiehmu. Dawk ir-

rekwiżiti għandhom japplikaw għat-tipi 

kollha ta’ prospetti mfassla skont dan ir-

Regolament, inklużi dawk li jsegwu l-

ħtiġijiet minimi ta’ żvelar għall-ħruġ 

sekondarju u għall-SMEs. Prospett 

m’għandux ikun fih informazzjoni li ma 

tkunx materjali jew speċifika għall-

emittent u t-titoli kkonċernati, peress li dan 

jista' jaħbi l-informazzjoni rilevanti għall-

investituri u b'hekk jimmina l-protezzjoni 
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jimminaw il-protezzjoni tal-investitur. tal-investitur. Għalhekk, l-informazzjoni li 

hija inkluża fi prospett għandha tkun 

adattata biex tirrifletti n-natura u ċ-

ċirkostanzi tal-emittent, it-tip ta’ titoli, it-

tip ta’ investituri fil-mira ta’ offerta, kull 

suq li fih it-titoli għandhom jiġu ammessi 

għall-kummerċ, u l-għarfien li x'aktar 

ikollhom l-investituri u l-informazzjoni li 

tkun disponibbli għalihom minħabba li 

tkun ġiet ippubblikata skont rekwiżiti 

legali jew regolatorji oħra. 

Or. en 

 

Emenda  171 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) L-armonizzazzjoni tat-tagħrif inkluż 

fil-prospett għandu jipprovdi protezzjoni 

ekwivalenti lill-investutur fil-livell ta’ 

Unjoni. Sabiex l-investituri jkunu jistgħu 

jagħmlu deċiżjoni infurmata dwar l-

investiment, dik l-informazzjoni għandha 

tkun suffiċjenti u oġġettiva inkluż fir-

rigward taċ-ċirkustanzi finanzjarji tal-

emittenti u d-drittijiet marbuta mat-titoli, u 

għandhom jiġu pprovduti f’forma 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

jinftiehmu. Dawk ir-rekwiżiti għandhom 

japplikaw għat-tipi kollha ta’ prospetti 

mfassla skont dan ir-Regolament, inklużi 

dawk li jsegwu l-ħtiġijiet minimi ta’ żvelar 

għall-ħruġ sekondarju u għall-SMEs. 

Prospett m’għandux ikun fih informazzjoni 

li ma tkunx materjali jew speċifika għall-

emittent u t-titoli kkonċernati, peress li dan 

jista' jaħbi l-informazzjoni rilevanti għad-

deċiżjoni ta’ investiment u b’hekk 

jimminaw il-protezzjoni tal-investitur. 

(21) L-armonizzazzjoni tal-informazzjoni 

inkluża fil-prospett għandha tipprovdi 

protezzjoni ekwivalenti lill-investutur fil-

livell ta’ Unjoni. Sabiex l-investituri jkunu 

jistgħu jagħmlu deċiżjoni infurmata dwar l-

investiment, dik l-informazzjoni għandha 

tkun suffiċjenti u oġġettiva inkluż fir-

rigward taċ-ċirkustanzi finanzjarji tal-

emittenti u d-drittijiet marbuta mat-titoli, u 

għandhom jiġu pprovduti f’forma 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

jinftiehmu. Dawk ir-rekwiżiti għandhom 

japplikaw għat-tipi kollha ta’ prospetti 

mfassla skont dan ir-Regolament, inklużi 

dawk li jsegwu l-ħtiġijiet minimi ta’ żvelar 

għall-ħruġ sekondarju u għall-SMEs. 

Prospett m’għandux ikun fih informazzjoni 

li ma tkunx materjali jew speċifika għall-

emittent u t-titoli kkonċernati, peress li dan 

jista' jaħbi l-informazzjoni rilevanti għad-

deċiżjoni ta’ investiment u b’hekk jimmina 

l-protezzjoni tal-investitur. Għalhekk, l-

informazzjoni li hija inkluża fi prospett 

għandha tkun adattata biex tirrifletti n-

natura u ċ-ċirkostanzi tal-emittent, it-tip 
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ta’ titoli, it-tip ta’ investituri fil-mira ta’ 

offerta, kull suq li fih it-titoli għandhom 

jiġu ammessi għall-kummerċ, u l-

probabbiltà ta’ għarfien tal-investituri u l-

informazzjoni li tkun disponibbli 

għalihom minħabba li tkun ġiet 

ippubblikata skont rekwiżiti legali jew 

regolatorji oħra. 

Or. en 

 

Emenda  172 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) L-armonizzazzjoni tat-tagħrif inkluż 

fil-prospett għandu jipprovdi protezzjoni 

ekwivalenti lill-investutur fil-livell ta’ 

Unjoni. Sabiex l-investituri jkunu jistgħu 

jagħmlu deċiżjoni infurmata dwar l-

investiment, dik l-informazzjoni għandha 

tkun suffiċjenti u oġġettiva inkluż fir-

rigward taċ-ċirkustanzi finanzjarji tal-

emittenti u d-drittijiet marbuta mat-titoli, u 

għandhom jiġu pprovduti f’forma 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

jinftiehmu. Dawk ir-rekwiżiti għandhom 

japplikaw għat-tipi kollha ta’ prospetti 

mfassla skont dan ir-Regolament, inklużi 

dawk li jsegwu l-ħtiġijiet minimi ta’ żvelar 

għall-ħruġ sekondarju u għall-SMEs. 

Prospett m’għandux ikun fih informazzjoni 

li ma tkunx materjali jew speċifika għall-

emittent u t-titoli kkonċernati, peress li dan 

jista' jaħbi l-informazzjoni rilevanti għad-

deċiżjoni ta’ investiment u b’hekk 

jimminaw il-protezzjoni tal-investitur. 

(21) L-armonizzazzjoni tal-informazzjoni 

inkluża fil-prospett għandha tipprovdi 

protezzjoni ekwivalenti lill-investutur fil-

livell ta’ Unjoni. Sabiex l-investituri jkunu 

jistgħu jagħmlu deċiżjoni infurmata dwar l-

investiment, dik l-informazzjoni għandha 

tkun suffiċjenti u oġġettiva inkluż fir-

rigward taċ-ċirkustanzi finanzjarji tal-

emittenti u d-drittijiet marbuta mat-titoli, u 

għandha tiġi pprovduta f’forma faċilment 

analizzabbli, iffukata u li tinftiehem. 

Dawk ir-rekwiżiti għandhom japplikaw 

għat-tipi kollha ta’ prospetti mfassla skont 

dan ir-Regolament, inklużi dawk li jsegwu 

r-rekwiżiti proporzjonati ta’ żvelar għall-

ħruġ sekondarju u għall-SMEs u għall-

emittenti li qed ifittxu l-ammissjoni għall-

kummerċ fis-swieq tat-tkabbir tal-SMEs. 

Prospett m’għandux ikun fih informazzjoni 

li ma tkunx materjali jew speċifika għall-

emittent u t-titoli kkonċernati, peress li dan 

jista' jaħbi l-informazzjoni rilevanti għad-

deċiżjoni ta’ investiment u b’hekk jimmina 

l-protezzjoni tal-investitur. 

Or. en 
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Emenda  173 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Is-sommarju tal-prospett għandu jkun 

sors ta’ informazzjoni utli għall-investituri, 

b’mod partikolari l-investituri bl-imnut. 

Għandha tkun parti kompluta u 

indipendenti tal-prospett u għandha tiffoka 

fuq l-informazzjoni prinċipali li l-

investituri jeħtieġu biex ikunu jistgħu 

jiddeċiedu liema offerti u ammissjonijiet 

għall-kummerċ ta’ titoli se jikkunsidraw 

ulterjorment. Informazzjoni pinċipali ta’ 

dan it-tip għandha tagħti l-karatterisitiċi 

essenzjali tal-emittent, kwalunkwe garanti, 

u t-titoli offruti jew ammessi għall-

kummerċ f’suq regolat, kif ukoll ir-riskji 

assoċjati magħhom. Għandha wkoll 

tipprovdi t-termini u l-kundizzjonijiet 

ġenerali tal-offerta. B’mod partikolari, il-

preżentazzjoni ta’ fatturi ta’ riskju fis-

sommarju għandha tikkonsisti minn għażla 

limitata ta’ riskji speċifiċi li l-emittent iqis 

li jkun l-aktar materjali. 

(22) L-introduzzjoni tal-prospett għandu 

jkun sors ta’ informazzjoni utli għall-

investituri, b’mod partikolari l-investituri 

bl-imnut. Għandha tkun parti kompluta u 

indipendenti tal-prospett u għandha tiffoka 

fuq l-enfasizzar tal-informazzjoni rilevanti 

li l-investituri jeħtieġu biex ikunu jistgħu 

jiddeċiedu liema offerti u ammissjonijiet 

għall-kummerċ ta’ titoli se jikkunsidraw 

ulterjorment. Dan jimplika li l-

informazzjoni prodotta fl-introduzzjoni 

mhijiex replikata fi ħdan il-korp ewlieni 

tal-prospett sakemm dan ma jkunx 

assolutament neċessarju. Informazzjoni 

rilevanti ta’ dan it-tip għandha tagħti l-

karatterisitiċi essenzjali tal-emittent, 

kwalunkwe garanti, u t-titoli offruti jew 

ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, kif 

ukoll ir-riskji assoċjati magħhom. Għandha 

wkoll tipprovdi t-termini u l-

kundizzjonijiet ġenerali tal-offerta. B’mod 

partikolari, il-preżentazzjoni ta’ fatturi ta’ 

riskju fl-introduzzjoni għandha tikkonsisti 

minn għażla limitata ta’ riskji speċifiċi li l-

emittent iqis li jkunu l-aktar rilevanti 

għall-investitur meta jieħu deċiżjonijiet.  

Or. en 

 

Emenda  174 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Is-sommarju tal-prospett għandu jkun 

sors ta’ informazzjoni utli għall-investituri, 

(22) Is-sommarju tal-prospett għandu jkun 

sors ta’ informazzjoni utli għall-investituri, 
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b’mod partikolari l-investituri bl-imnut. 

Għandha tkun parti kompluta u 

indipendenti tal-prospett u għandha tiffoka 

fuq l-informazzjoni prinċipali li l-

investituri jeħtieġu biex ikunu jistgħu 

jiddeċiedu liema offerti u ammissjonijiet 

għall-kummerċ ta’ titoli se jikkunsidraw 

ulterjorment. Informazzjoni pinċipali ta’ 

dan it-tip għandha tagħti l-karatterisitiċi 

essenzjali tal-emittent, kwalunkwe garanti, 

u t-titoli offruti jew ammessi għall-

kummerċ f’suq regolat, kif ukoll ir-riskji 

assoċjati magħhom. Għandha wkoll 

tipprovdi t-termini u l-kundizzjonijiet 

ġenerali tal-offerta. B’mod partikolari, il-

preżentazzjoni ta’ fatturi ta’ riskju fis-

sommarju għandha tikkonsisti minn għażla 

limitata ta’ riskji speċifiċi li l-emittent iqis 

li jkun l-aktar materjali. 

b’mod partikolari l-investituri bl-imnut. 

Għandha tkun parti kompluta u 

indipendenti tal-prospett u għandha tiffoka 

fuq l-informazzjoni prinċipali li l-

investituri jeħtieġu biex ikunu jistgħu 

jiddeċiedu liema offerti u ammissjonijiet 

għall-kummerċ ta’ titoli se jikkunsidraw 

ulterjorment. Informazzjoni pinċipali ta’ 

dan it-tip għandha tagħti l-karatterisitiċi 

essenzjali tal-emittent, kwalunkwe garanti, 

u t-titoli offruti jew ammessi għall-

kummerċ f’suq regolat, kif ukoll ir-riskji 

assoċjati magħhom, inklużi identifikaturi 

uniċi bħall-identifikaturi ta’ entità 

ġuridika (LEI) tal-atturi involuti fl-offerta 

u n-numri internazzjonali għall-

identifikazzjoni tat-titoli (ISIN) tat-titoli. 

Għandha wkoll tipprovdi t-termini u l-

kundizzjonijiet ġenerali tal-offerta. B’mod 

partikolari, il-preżentazzjoni ta’ fatturi ta’ 

riskju fis-sommarju għandha tikkonsisti 

minn għażla limitata ta’ riskji speċifiċi li l-

emittent iqis li jkun l-aktar materjali. 

Or. en 

 

Emenda  175 

Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Is-sommarju tal-prospett għandu jkun 

sors ta’ informazzjoni utli għall-investituri, 

b’mod partikolari l-investituri bl-imnut. 

Għandha tkun parti kompluta u 

indipendenti tal-prospett u għandha tiffoka 

fuq l-informazzjoni prinċipali li l-

investituri jeħtieġu biex ikunu jistgħu 

jiddeċiedu liema offerti u ammissjonijiet 

għall-kummerċ ta’ titoli se jikkunsidraw 

ulterjorment. Informazzjoni pinċipali ta’ 

dan it-tip għandha tagħti l-karatterisitiċi 

essenzjali tal-emittent, kwalunkwe garanti, 

u t-titoli offruti jew ammessi għall-

(22) Is-sommarju tal-prospett għandu jkun 

sors ta’ informazzjoni utli għall-investituri, 

b’mod partikolari l-investituri bl-imnut. 

Għandha tkun parti kompluta u 

indipendenti tal-prospett u għandha tiffoka 

fuq l-informazzjoni prinċipali li l-

investituri jeħtieġu, abbażi tal-miri 

stabbiliti mir-Regolament (UE) 

Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill dwar dokumenti bl-

informazzjoni ewlenija għal prodotti 

aggregati ta’ investiment għall-

konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni 
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kummerċ f’suq regolat, kif ukoll ir-riskji 

assoċjati magħhom. Għandha wkoll 

tipprovdi t-termini u l-kundizzjonijiet 

ġenerali tal-offerta. B’mod partikolari, il-

preżentazzjoni ta’ fatturi ta’ riskju fis-

sommarju għandha tikkonsisti minn għażla 

limitata ta’ riskji speċifiċi li l-emittent iqis 

li jkun l-aktar materjali. 

(PRIIPs), biex ikunu jistgħu jiddeċiedu 

liema offerti u ammissjonijiet għall-

kummerċ ta’ titoli se jikkunsidraw 

ulterjorment. Informazzjoni pinċipali ta’ 

dan it-tip għandha tagħti l-karatterisitiċi 

essenzjali tal-emittent, kwalunkwe garanti, 

u t-titoli offruti jew ammessi għall-

kummerċ f’suq regolat, kif ukoll ir-riskji 

assoċjati magħhom. Għandha wkoll 

tipprovdi t-termini u l-kundizzjonijiet 

ġenerali tal-offerta. B’mod partikolari, il-

preżentazzjoni ta’ fatturi ta’ riskju fis-

sommarju għandha tikkonsisti minn għażla 

limitata ta’ riskji speċifiċi li l-emittent iqis 

li jkun l-aktar materjali. 

Or. en 

 

Emenda  176 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Is-sommarju tal-prospett għandu jkun 

sors ta’ informazzjoni utli għall-investituri, 

b’mod partikolari l-investituri bl-imnut. 

Għandha tkun parti kompluta u 

indipendenti tal-prospett u għandha tiffoka 

fuq l-informazzjoni prinċipali li l-

investituri jeħtieġu biex ikunu jistgħu 

jiddeċiedu liema offerti u ammissjonijiet 

għall-kummerċ ta’ titoli se jikkunsidraw 

ulterjorment. Informazzjoni pinċipali ta’ 

dan it-tip għandha tagħti l-karatterisitiċi 

essenzjali tal-emittent, kwalunkwe garanti, 

u t-titoli offruti jew ammessi għall-

kummerċ f’suq regolat, kif ukoll ir-riskji 

assoċjati magħhom. Għandha wkoll 

tipprovdi t-termini u l-kundizzjonijiet 

ġenerali tal-offerta. B’mod partikolari, il-

preżentazzjoni ta’ fatturi ta’ riskju fis-

sommarju għandha tikkonsisti minn għażla 

limitata ta’ riskji speċifiċi li l-emittent iqis 

(22) Is-sommarju tal-prospett għandu jkun 

sors ta’ informazzjoni utli għall-investituri, 

b’mod partikolari l-investituri bl-imnut. 

Għandha tkun parti kompluta u 

indipendenti tal-prospett u għandha tiffoka 

fuq l-informazzjoni prinċipali li l-

investituri jeħtieġu biex ikunu jistgħu 

jiddeċiedu liema offerti u ammissjonijiet 

għall-kummerċ ta’ titoli jixtiequ 

jeżaminaw ulterjorment billi jaraw il-

prospett kollu bl-għan li jieħdu deċiżjoni 

informata dwar l-investiment. 

Informazzjoni pinċipali ta’ dan it-tip 

għandha tagħti l-karatterisitiċi essenzjali 

tal-emittent, kwalunkwe garanti, u t-titoli 

offruti jew ammessi għall-kummerċ f’suq 

regolat, kif ukoll ir-riskji assoċjati 

magħhom. Għandha wkoll tipprovdi t-

termini u l-kundizzjonijiet ġenerali tal-

offerta. B’mod partikolari, il-

preżentazzjoni ta’ fatturi ta’ riskju fis-
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li jkun l-aktar materjali. sommarju għandha tikkonsisti minn għażla 

limitata ta’ riskji speċifiċi li l-emittent iqis 

li jkun l-aktar materjali. 

Or. en 

 

Emenda  177 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22a) L-elenkar tal-fatturi ta’ riskju 

ppreżentati fl-introduzzjoni tal-prospett 

għandu jkun ta’ rilevanza għall-offerta 

speċifika u biss fl-interess tal-investituri u 

mhux biex jagħti dikjarazzjonijiet 

ġenerali dwar ir-riskju tal-investiment jew 

biex jillimita r-responsabilità tal-isponsors 

tal-offerta. 

Or. en 

 

Emenda  178 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22a) Is-sommarju għandu jkun fih 

twissija ċara u jenfasizza n-natura 

inadegwata tal-prodott għal investituri bl-

imnut speċjalment fil-każ ta’ titoli 

maħruġa minn banek li huma soġġetti 

għal rikapitalizzazzjoni interna skont id-

Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 

qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ 

istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ 

investiment (BRRD). 
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Or. en 

 

Emenda  179 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Is-sommarju tal-prospett għandu 

jkun qasir, sempliċi, ċar u faċli għall-

investituri biex jifhmu. Għandu jiġi 

abbozzat f’lingwa ċara, mhux teknika, u li 

jippreżenta t-tagħrif b’mod faċilment 

aċċessibbli. M’għandux ikun sempliċi 

kumpilazzjoni ta’ siltiet mill-prospett. 

Huwa xieraq li jiġi stabbilit perjodu 

massimu għas-sommarju sabiex jiġi 

żgurat li l-investituri ma jiġux skoraġġiti 

milli jaqrawh u biex jinkoraġġixxu lill-

emittenti biex jagħżlu l-informazzjoni li hi 

essenzjali għall-investituri. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  180 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Is-sommarju tal-prospett għandu jkun 

qasir, sempliċi, ċar u faċli għall-investituri 

biex jifhmu. Għandu jiġi abbozzat f’lingwa 

ċara, mhux teknika, u li jippreżenta t-

tagħrif b’mod faċilment aċċessibbli. 

M’għandux ikun sempliċi kumpilazzjoni 

ta’ siltiet mill-prospett. Huwa xieraq li jiġi 

stabbilit perjodu massimu għas-sommarju 

sabiex jiġi żgurat li l-investituri ma jiġux 

skoraġġiti milli jaqrawh u biex 

jinkoraġġixxu lill-emittenti biex jagħżlu l-

(23) Is-sommarju tal-prospett għandu jkun 

qasir, sempliċi, ċar u faċli għall-investituri 

biex jifhmu. Għandu jiġi abbozzat f’lingwa 

ċara, mhux teknika, u li jippreżenta l-

informazzjoni b’mod faċilment 

aċċessibbli. M’għandux ikun sempliċi 

kumpilazzjoni ta’ siltiet mill-prospett. 

Huwa xieraq li jiġi stabbilit perjodu 

massimu għas-sommarju sabiex jiġi żgurat 

li l-investituri ma jiġux skoraġġiti milli 

jaqrawh u biex jinkoraġġixxu lill-emittenti 



 

PE582.054v01-00 36/133 AM\1092631MT.doc 

MT 

informazzjoni li hi essenzjali għall-

investituri. 

biex jagħżlu l-informazzjoni li hi essenzjali 

għall-investituri. L-awtoritajiet kompetenti 

għandhom madankollu jżommu l-

flessibilità li jestendu t-tul massimu tas-

sommarju fejn il-kumplessità tal-

kummerċ tal-emittent, in-natura tal-

emissjoni, jew in-natura tat-titoli 

maħruġa jirrikjedu dan. 

Or. en 

 

Emenda  181 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Biex tiġi żgurata l-istruttura uniformi 

tas-sommarju tal-prospett, għandhom jiġu 

pprovduti taqsimiet ġenerali u sotto-

intestaturi, b’kontenut indikattiv li l-

emittent għandu jimla b’deskrizzjonijiet 

fil-qosor, inklużi figuri fejn xieraq. 

Sakemm dawn jippreżentawha b’mod ġust 

u bbilanċjat, l-emittenti għandhom 

jingħataw diskrezzjoni li jagħżlu l-

informazzjoni li huma jqisu importanti u 

sinjifikanti. 

(24) Biex tiġi żgurata l-istruttura uniformi 

tas-sommarju tal-prospett, għandhom jiġu 

pprovduti taqsimiet ġenerali u sotto-

intestaturi, li l-emittent għandu jimla 

b’deskrizzjonijiet fil-qosor, inklużi figuri 

fejn xieraq. 

Or. en 

 

Emenda  182 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) L-ebda obbligazzjoni ċivili 

m’għandha tingħata lil persuna 

esklużivament abbażi tas-sommarju, 

(26) Obbligazzjoni ċivili għandha tingħata 

lil persuna esklużivament abbażi tas-

sommarju, inkluża kull traduzzjoni tiegħu, 
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inkluża kull traduzzjoni tiegħu, għajr jekk 

ikun qarrieqi, żbaljat jew inkonsistenti mal-

partijiet rilevanti tal-prospett. Is-sommarju 

għandu jkun fih twissija ċara f’dan is-

sens. 

jekk ikun qarrieqi, żbaljat jew inkonsistenti 

mal-partijiet rilevanti tal-prospett. 

Or. en 

 

Emenda  183 

Markus Ferber 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Emittent li jkun iddepożita u rċieva l-

approvazzjoni għal dokument tar-

reġistrazzjoni universali għal tliet snin 

konsekuttivi jista’ jitqies bħala magħruf 

sew għall-awtorità kompetenti. Id-

dokumenti kollha sussegwenti ta’ 

reġistrazzjoni universali għandhom, 

għalhekk, jitħallew jiġu ddepożitati 

mingħajr l-approvazzjoni minn qabel u 

riveduti fuq bażi ex-post mill-awtorità 

kompetenti fejn dik l-awtorità kompetenti 

tqis li jkun meħtieġ. Kull awtorità 

kompetenti għandha tiddeċiedi l-frekwenza 

ta’ tali reviżjoni billi tiġi kkunsidrata, 

pereżempju, il-valutazzjoni tar-riskji tal-

emittent tagħha, il-kwalità tal-iżvelar tal-

passat tiegħu, jew it-tul ta' żmien li jkun 

għadda minn meta d-dokument tar-

reġistrazzjoni universali ddepożitat ikun 

ġie rivedut l-aħħar. 

(33) Emittent li jkun iddepożita u rċieva l-

approvazzjoni għal dokument tar-

reġistrazzjoni universali għal tliet snin 

konsekuttivi jista’ jitqies bħala magħruf 

sew għall-awtorità kompetenti. Id-

dokumenti kollha sussegwenti ta’ 

reġistrazzjoni universali jew l-emendi 

għad-dokumenti ta' reġistrazzjoni 
għandhom, għalhekk, jitħallew jiġu 

ddepożitati mingħajr l-approvazzjoni minn 

qabel u riveduti fuq bażi ex-post mill-

awtorità kompetenti fejn dik l-awtorità 

kompetenti tqis li jkun meħtieġ. Kull 

awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi l-

frekwenza ta’ tali reviżjoni billi tiġi 

kkunsidrata, pereżempju, il-valutazzjoni 

tar-riskji tal-emittent tagħha, il-kwalità tal-

iżvelar tal-passat tiegħu, jew it-tul ta' żmien 

li jkun għadda minn meta d-dokument tar-

reġistrazzjoni universali ddepożitat ikun 

ġie rivedut l-aħħar. 

Or. de 

 

Emenda  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 



 

PE582.054v01-00 38/133 AM\1092631MT.doc 

MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Emittent li jkun iddepożita u rċieva l-

approvazzjoni għal dokument tar-

reġistrazzjoni universali għal tliet snin 

konsekuttivi jista’ jitqies bħala magħruf 

sew għall-awtorità kompetenti. Id-

dokumenti kollha sussegwenti ta’ 

reġistrazzjoni universali għandhom, 

għalhekk, jitħallew jiġu ddepożitati 

mingħajr l-approvazzjoni minn qabel u 

riveduti fuq bażi ex-post mill-awtorità 

kompetenti fejn dik l-awtorità kompetenti 

tqis li jkun meħtieġ. Kull awtorità 

kompetenti għandha tiddeċiedi l-frekwenza 

ta’ tali reviżjoni billi tiġi kkunsidrata, 

pereżempju, il-valutazzjoni tar-riskji tal-

emittent tagħha, il-kwalità tal-iżvelar tal-

passat tiegħu, jew it-tul ta' żmien li jkun 

għadda minn meta d-dokument tar-

reġistrazzjoni universali ddepożitat ikun 

ġie rivedut l-aħħar. 

(33) Emittent li jkun iddepożita u rċieva l-

approvazzjoni għal dokument tar-

reġistrazzjoni universali għal tliet snin 

konsekuttivi jista’ jitqies bħala magħruf 

sew għall-awtorità kompetenti. Id-

dokumenti kollha sussegwenti ta’ 

reġistrazzjoni universali għandhom, 

għalhekk, jitħallew jiġu ddepożitati 

mingħajr l-approvazzjoni minn qabel u 

riveduti fuq bażi ex-post mill-awtorità 

kompetenti fejn dik l-awtorità kompetenti 

tqis li jkun meħtieġ. Kull awtorità 

kompetenti għandha tiddeċiedi l-frekwenza 

ta’ tali reviżjoni billi tiġi kkunsidrata, 

pereżempju, il-valutazzjoni tar-riskji tal-

emittent tagħha, il-kwalità tal-iżvelar tal-

passat tiegħu, jew it-tul ta' żmien li jkun 

għadda minn meta d-dokument tar-

reġistrazzjoni universali ddepożitat ikun 

ġie rivedut l-aħħar. Madankollu, tali 

approvazzjoni minn qabel tad-dokument 

tar-reġistrazzjoni universali għandha 

xorta tkun neċessarja meta jkun hemm 

bidla grossa sinifikanti skont it-tifsira tal-

Artikolu 4a(6) tar-Regolament (KE) 

Nru 809/2004 jew bidla sinifikanti fl-assi, 

l-obbligazzjonijiet, il-pożizzjoni 

finanzjarja, il-profitt u t-telf, jew il-

prospetti tal-emittent. 

Or. en 

 

Emenda  185 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Emittent li jkun iddepożita u rċieva l-

approvazzjoni għal dokument tar-

reġistrazzjoni universali għal tliet snin 

konsekuttivi jista’ jitqies bħala magħruf 

(33) Emittent li jkun iddepożita u rċieva l-

approvazzjoni għal dokument tar-

reġistrazzjoni universali għal sentejn 

konsekuttivi jista’ jitqies bħala magħruf 
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sew għall-awtorità kompetenti. Id-

dokumenti kollha sussegwenti ta’ 

reġistrazzjoni universali għandhom, 

għalhekk, jitħallew jiġu ddepożitati 

mingħajr l-approvazzjoni minn qabel u 

riveduti fuq bażi ex-post mill-awtorità 

kompetenti fejn dik l-awtorità kompetenti 

tqis li jkun meħtieġ. Kull awtorità 

kompetenti għandha tiddeċiedi l-frekwenza 

ta’ tali reviżjoni billi tiġi kkunsidrata, 

pereżempju, il-valutazzjoni tar-riskji tal-

emittent tagħha, il-kwalità tal-iżvelar tal-

passat tiegħu, jew it-tul ta' żmien li jkun 

għadda minn meta d-dokument tar-

reġistrazzjoni universali ddepożitat ikun 

ġie rivedut l-aħħar. 

sew għall-awtorità kompetenti. Id-

dokumenti kollha sussegwenti ta’ 

reġistrazzjoni universali għandhom, 

għalhekk, jitħallew jiġu ddepożitati 

mingħajr l-approvazzjoni minn qabel u 

riveduti fuq bażi ex-post mill-awtorità 

kompetenti fejn dik l-awtorità kompetenti 

tqis li jkun meħtieġ. Kull awtorità 

kompetenti għandha tiddeċiedi l-frekwenza 

ta’ tali reviżjoni billi tiġi kkunsidrata, 

pereżempju, il-valutazzjoni tar-riskji tal-

emittent tagħha, il-kwalità tal-iżvelar tal-

passat tiegħu, jew it-tul ta' żmien li jkun 

għadda minn meta d-dokument tar-

reġistrazzjoni universali ddepożitat ikun 

ġie rivedut l-aħħar. 

Or. en 

 

Emenda  186 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 35 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) Meta emittent iħejji prospett li 

jikkonsisti f’dokumenti separati, il-partijiet 

kollha li jikkostitwixxu l-prospett 

għandhom ikunu suġġetti għall-

approvazzjoni, inkluż, fejn applikabbli, id-

dokument tar-reġistrazzjoni universali u l-

emendi għalih, fejn dawn ikunu ġew 

iddepożitati għand l-awtorità kompetenti 

iżda ma jkunux għadhom ġew approvati. 

(35) Meta emittent iħejji prospett li 

jikkonsisti f’dokumenti separati, il-partijiet 

kollha li jikkostitwixxu l-prospett 

għandhom ikunu suġġetti għall-

approvazzjoni. Madankollu, fil-każ ta’ 

emittent frekwenti li jkun ippreżenta 

dokument tar-reġistrazzjoni universali 

mingħajr l-approvazzjoni minn qabel, id-

dokument tar-reġistrazzjoni universali u l-

emendi li saru f'dak id-dokument wara li 

jkun ġie ppreżentat m'għandhomx ikunu 

soġġetti għall-approvazzjoni bħala parti 

ta’ prospett. 

Or. en 

 

Emenda  187 

Philippe De Backer 
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Proposta għal regolament 

Premessa 35 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) Meta emittent iħejji prospett li 

jikkonsisti f’dokumenti separati, il-partijiet 

kollha li jikkostitwixxu l-prospett 

għandhom ikunu suġġetti għall-

approvazzjoni, inkluż, fejn applikabbli, id-

dokument tar-reġistrazzjoni universali u l-

emendi għalih, fejn dawn ikunu ġew 

iddepożitati għand l-awtorità kompetenti 

iżda ma jkunux għadhom ġew approvati. 

(35) Meta emittent iħejji prospett li 

jikkonsisti f’dokumenti separati, il-partijiet 

kollha li jikkostitwixxu l-prospett 

għandhom ikunu suġġetti għall-

approvazzjoni, inkluż, fejn applikabbli, id-

dokument tar-reġistrazzjoni universali u l-

emendi għalih, fejn dawn ikunu ġew 

iddepożitati għand l-awtorità kompetenti 

iżda ma jkunux għadhom ġew approvati. 

Fil-każ ta' emittent frekwenti, l-ebda 

emenda jew suppliment għad-dokument 

tar-reġistrazzjoni universali ma 

għandhom ikunu meħtieġa li jiġu 

approvati qabel il-pubblikazzjoni, iżda 

minflok għandhom ikunu jistgħu jiġu 

eżaminati mill-awtorità kompetenti fuq 

bażi ex-post. Dak m’għandux jaffettwa d-

dritt ta’ rtirar tal-investitur wara l-

pubblikazzjoni tas-suppliment. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Tissostitwixxi l-emenda 7 tal-abbozz ta’ rapport. Tiżdied sentenza li d-dritt ta’ rtirar tal-

investitur m'għandux jiġi affettwat. 

 

Emenda  188 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 39 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(39) Min-natura tagħha stess, 

informazzjoni dwar taxxi fuq id-dħul mit-

titoli fi prospett tista’ tkun ġenerika biss, li 

żżid valur informattiv żgħir għall-investitur 

individwali. Minħabba li tali 

(39) Min-natura tagħha stess, 

informazzjoni dwar taxxi fuq id-dħul mit-

titoli fi prospett tista’ tkun ġenerika biss, li 

żżid valur informattiv żgħir għall-investitur 

individwali. Madankollu, l-informazzjoni 
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informazzjoni għandha tkopri mhux biss il-

pajjiż tal-uffiċċju reġistrat tal-emittent, iżda 

wkoll il-pajjiżi fejn l-offerta qed issir jew 

fejn tkun qed tiġi mfittxija l-ammissjoni 

għall-kummerċ, fejn prospett ikollu 

passaport, ikun jiswa ħafna biex 

tipproduċih u dan jista’ jxekkel l-offerti 

transkonfinali. Għalhekk prospett għandu 

jinkludi biss twissija li l-leġiżlazzjoni 

fiskali tal-Istat Membru tal-investitur u tal-

Istat Membru fejn ġie nkorporat l-emittent 

jista’ jkollha impatt fuq id-dħul riċevut 

mit-titoli. Madankollu, il-prospett għandu 

xorta jkollu informazzjoni xierqa dwar it-

tassazzjoni fejn l-investiment propost 

jinkludi sistema fiskali partikolari, 

pereżempju fil-każ ta’ investimenti f’titoli 

li jagħtu lill-investituri trattament fiskali 

favorevoli. 

tat-taxxa dwar l-emittent għandha tkopri 

mhux biss il-pajjiż tal-uffiċċju reġistrat tal-

emittent, iżda wkoll il-pajjiżi fejn l-offerta 

qed issir jew fejn tkun qed tiġi mfittxija l-

ammissjoni għall-kummerċ, kif ukoll il-

fatturat, il-profitt, u l-obbligazzjonijiet ta' 

taxxa tal-emittent. Għalhekk prospett 

għandu, barra minn hekk, jinkludi twissija 

li l-leġiżlazzjoni fiskali tal-Istat Membru 

tal-investitur u tal-Istat Membru fejn ġie 

nkorporat l-emittent jista’ jkollha impatt 

fuq id-dħul riċevut mit-titoli. Il-prospett 

għandu wkoll ikollu informazzjoni xierqa 

dwar it-tassazzjoni fejn l-investiment 

propost jinkludi sistema fiskali partikolari, 

pereżempju fil-każ ta’ investimenti f’titoli 

li jagħtu lill-investituri trattament fiskali 

favorevoli. 

Or. en 

 

Emenda  189 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 40 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(40) Ladarba klassi ta’ titoli tiġi ammessa 

għall-kummerċ f’suq regolat, l-investituri 

huma pprovduti bi żvelar kontinwu mill-

emittent skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill12 u d-Direttiva 2004/109/KE. Il-

ħtieġa għal prospett sħiħ hija għalhekk 

inqas akuta fil-każ ta’ offerti sussegwenti 

lill-pubbliku jew l-ammissjonijiet għall-

kummerċ minn dan l-emittent. Prospett 

distint għandu għalhekk ikun disponibbli 

għall-użu fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u l-

kontenut tiegħu għandu jiġi mħaffef meta 

mqabbel mar-reġim normali, filwaqt li tiġi 

kkunsidrata l-informazzjoni żvelata diġà. 

Madankollu, l-investituri jeħtieġu li 

jingħataw informazzjoni kkonsolidata u 

(40) Ladarba klassi ta’ titoli tiġi ammessa 

għall-kummerċ f’suq regolat, l-investituri 

huma pprovduti bi żvelar kontinwu mill-

emittent skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill12 u d-Direttiva 2004/109/KE. Il-

ħtieġa għal prospett sħiħ hija għalhekk 

inqas akuta fil-każ ta’ offerti sussegwenti 

lill-pubbliku jew l-ammissjonijiet għall-

kummerċ minn dan l-emittent. Prospett 

distint għandu għalhekk ikun disponibbli 

għall-użu fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u l-

kontenut tiegħu għandu jiġi mħaffef meta 

mqabbel mar-reġim normali, filwaqt li tiġi 

kkunsidrata l-informazzjoni żvelata diġà. 

Madankollu, l-investituri jeħtieġu li 

jingħataw informazzjoni kkonsolidata u 



 

PE582.054v01-00 42/133 AM\1092631MT.doc 

MT 

strutturata tajjeb fuq dawn l-elementi bħal 

termini tal-offerta u l-kuntest tagħha, 

inkluża d-dikjarazzjoni tal-kapital tax-

xogħol, l-użu tar-rikavat, il-fatturi ta’ 

riskju speċifiċi għall-emittent u t-titoli, il-

prattiċi tal-bord, ir-rimunerazzjoni tad-

diretturi, l-istruttura tal-ishma jew it-

tranżazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 

mal-partijiet. Peress li l-informazzjoni ma 

tkunx meħtieġa li tiġi żvelata 

kontinwament skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 u d-Direttiva 2004/109/KE, 

huwa xieraq li l-prospett imfassal fil-każ 

ta’ ħruġ sekondarju għandu mill-inqas 

jinkludi din l-informazzjoni. 

strutturata tajjeb fuq dawn l-elementi bħal 

termini tal-offerta u l-kuntest tagħha, 

inkluża d-dikjarazzjoni tal-kapital tax-

xogħol, l-użu tar-rikavat u l-fatturi ta’ 

riskju speċifiċi relatati mal-emittent u t-

titoli li jinqalgħu f'kull każ mill-offerta 

speċifika jew l-ammissjoni għall-

kummerċ. 

__________________ __________________ 

12Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 

April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 

(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 

jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 

2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

12Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 

April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 

(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 

jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 

2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda  190 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 40 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(40) Ladarba klassi ta’ titoli tiġi ammessa 

għall-kummerċ f’suq regolat, l-investituri 

huma pprovduti bi żvelar kontinwu mill-

emittent skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill12 u d-Direttiva 2004/109/KE. Il-

ħtieġa għal prospett sħiħ hija għalhekk 

inqas akuta fil-każ ta’ offerti sussegwenti 

lill-pubbliku jew l-ammissjonijiet għall-

kummerċ minn dan l-emittent. Prospett 

(40) Ladarba klassi ta’ titoli tiġi ammessa 

għall-kummerċ f’suq regolat, l-investituri 

huma pprovduti bi żvelar kontinwu mill-

emittent skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill12 u d-Direttiva 2004/109/KE. Il-

ħtieġa għal prospett sħiħ hija għalhekk 

inqas akuta fil-każ ta’ offerti sussegwenti 

lill-pubbliku jew l-ammissjonijiet għall-

kummerċ minn dan l-emittent. Prospett 



 

AM\1092631MT.doc 43/133 PE582.054v01-00 

 MT 

distint għandu għalhekk ikun disponibbli 

għall-użu fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u l-

kontenut tiegħu għandu jiġi mħaffef meta 

mqabbel mar-reġim normali, filwaqt li tiġi 

kkunsidrata l-informazzjoni żvelata diġà. 

Madankollu, l-investituri jeħtieġu li 

jingħataw informazzjoni kkonsolidata u 

strutturata tajjeb fuq dawn l-elementi bħal 

termini tal-offerta u l-kuntest tagħha, 

inkluża d-dikjarazzjoni tal-kapital tax-

xogħol, l-użu tar-rikavat, il-fatturi ta’ riskju 

speċifiċi għall-emittent u t-titoli, il-prattiċi 

tal-bord, ir-rimunerazzjoni tad-diretturi, l-

istruttura tal-ishma jew it-tranżazzjonijiet li 

għandhom x’jaqsmu mal-partijiet. Peress li 

l-informazzjoni ma tkunx meħtieġa li tiġi 

żvelata kontinwament skont ir-Regolament 

(UE) 596/2014 u d-Direttiva 2004/109/KE, 

huwa xieraq li l-prospett imfassal fil-każ 

ta’ ħruġ sekondarju għandu mill-inqas 

jinkludi din l-informazzjoni. 

distint għandu għalhekk ikun disponibbli 

għall-użu fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u l-

kontenut tiegħu għandu jiġi mħaffef meta 

mqabbel mar-reġim normali, filwaqt li tiġi 

kkunsidrata l-informazzjoni żvelata diġà. 

Madankollu, l-investituri jeħtieġu li 

jingħataw informazzjoni kkonsolidata u 

strutturata tajjeb fuq l-impatt reali tal-

emissjoni fuq l-istruttura finanzjarja tal-

emittent, inklużi tali elementi bħal termini 

tal-offerta u l-kuntest tagħha, inkluża d-

dikjarazzjoni tal-kapital tax-xogħol (għal   

titoli ta' ekwità), kapitalizzazzjoni u 

pożizzjoni ta' dejn (għal   

titoli ta' ekwità), kunflitt ta' interess (għal   
titoli ta' ekwità), l-użu tar-rikavat, il-fatturi 

ta’ riskju speċifiċi għall-emittent u t-titoli, 

l-istruttura tal-ishma jew it-tranżazzjonijiet 

li għandhom x’jaqsmu mal-partijiet (għal   

titoli ta' ekwità). Peress li l-informazzjoni 

ma tkunx meħtieġa li tiġi żvelata 

kontinwament skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 u d-Direttiva 2004/109/KE, huwa 

xieraq li l-prospett imfassal fil-każ ta’ ħruġ 

sekondarju għandu mill-inqas jinkludi din 

l-informazzjoni. Minħabba li huwa aktar 

kumpless għall-investituri biex jiġbru 

informazzjoni żvelata fuq bażi kontinwa u 

ad hoc pjuttost milli fuq bażi perjodika 

speċifika, preżentazzjoni fil-qosor u 

strutturata tal-informazzjoni l-aktar 

riċenti u rilevanti għandha tiġi pprovduta. 

Sabiex jiġi evitat li tali rekwiżit 

jippreġudika l-iskop aħħari ta' reġim 

imtaffi għall-ħruġ sekondarju, l-ESMA 

għandha tiżviluppa abbozz ta' standards 

tekniċi regolatorji sabiex tikkjarifika l-

kontenut u l-format tal-preżentazzjoni 

miġbura fil-qosor. 

__________________ __________________ 

12Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 

April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 

(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 

jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 

2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 

12Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 

April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 

(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 

jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 

2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 
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12.6.2014, p. 1). 12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda  191 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 40 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(40) Ladarba klassi ta’ titoli tiġi ammessa 

għall-kummerċ f’suq regolat, l-investituri 

huma pprovduti bi żvelar kontinwu mill-

emittent skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill12 u d-Direttiva 2004/109/KE. Il-

ħtieġa għal prospett sħiħ hija għalhekk 

inqas akuta fil-każ ta’ offerti sussegwenti 

lill-pubbliku jew l-ammissjonijiet għall-

kummerċ minn dan l-emittent. Prospett 

distint għandu għalhekk ikun disponibbli 

għall-użu fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u l-

kontenut tiegħu għandu jiġi mħaffef meta 

mqabbel mar-reġim normali, filwaqt li tiġi 

kkunsidrata l-informazzjoni żvelata diġà. 

Madankollu, l-investituri jeħtieġu li 

jingħataw informazzjoni kkonsolidata u 

strutturata tajjeb fuq dawn l-elementi bħal 

termini tal-offerta u l-kuntest tagħha, 

inkluża d-dikjarazzjoni tal-kapital tax-

xogħol, l-użu tar-rikavat, il-fatturi ta’ riskju 

speċifiċi għall-emittent u t-titoli, il-prattiċi 

tal-bord, ir-rimunerazzjoni tad-diretturi, l-

istruttura tal-ishma jew it-tranżazzjonijiet li 

għandhom x’jaqsmu mal-partijiet. Peress li 

l-informazzjoni ma tkunx meħtieġa li tiġi 

żvelata kontinwament skont ir-Regolament 

(UE) 596/2014 u d-Direttiva 2004/109/KE, 

huwa xieraq li l-prospett imfassal fil-każ 

ta’ ħruġ sekondarju għandu mill-inqas 

jinkludi din l-informazzjoni. 

(40) Ladarba klassi ta’ titoli tiġi ammessa 

għall-kummerċ f’suq regolat, l-investituri 

huma pprovduti bi żvelar kontinwu mill-

emittent skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill u d-Direttiva 2004/109/KE. Il-

ħtieġa għal prospett sħiħ hija għalhekk 

inqas akuta fil-każ ta’ offerti sussegwenti 

lill-pubbliku jew l-ammissjonijiet għall-

kummerċ minn dan l-emittent. Prospett 

distint għandu għalhekk ikun disponibbli 

għall-użu fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u l-

kontenut tiegħu għandu jiġi mħaffef meta 

mqabbel mar-reġim normali, filwaqt li tiġi 

kkunsidrata l-informazzjoni żvelata diġà. 

Madankollu, l-investituri jeħtieġu li 

jingħataw informazzjoni kkonsolidata u 

strutturata tajjeb fuq dawn l-elementi bħal 

termini tal-offerta u l-kuntest tagħha, 

inkluża preżentazzjoni strutturata u 

sintetika tal-informazzjoni kontinwa 

riċenti, id-dikjarazzjoni tal-kapital tax-

xogħol, id-dikjarazzjoni tal-

kapitalizzazzjoni u l-pożizzjoni ta' dejn, l-

użu tar-rikavat, il-fatturi ta’ riskju 

materjali speċifiċi għall-emittent u t-titoli, 

il-prattiċi tal-bord, ir-rimunerazzjoni tad-

diretturi, l-istruttura tal-ishma jew it-

tranżazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 

mal-partijiet. Peress li l-informazzjoni ma 

tkunx meħtieġa li tiġi żvelata 

kontinwament skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 u d-Direttiva 2004/109/KE, huwa 

xieraq li l-prospett imfassal fil-każ ta’ ħruġ 

sekondarju għandu mill-inqas jinkludi din 
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l-informazzjoni. 

__________________ __________________ 

12Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 

April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 

(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 

jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 

2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

12Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 

April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 

(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 

jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 

2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda  192 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 40 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(40) Ladarba klassi ta’ titoli tiġi ammessa 

għall-kummerċ f’suq regolat, l-investituri 

huma pprovduti bi żvelar kontinwu mill-

emittent skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill12 u d-Direttiva 2004/109/KE. Il-

ħtieġa għal prospett sħiħ hija għalhekk 

inqas akuta fil-każ ta’ offerti sussegwenti 

lill-pubbliku jew l-ammissjonijiet għall-

kummerċ minn dan l-emittent. Prospett 

distint għandu għalhekk ikun disponibbli 

għall-użu fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u l-

kontenut tiegħu għandu jiġi mħaffef meta 

mqabbel mar-reġim normali, filwaqt li tiġi 

kkunsidrata l-informazzjoni żvelata diġà. 

Madankollu, l-investituri jeħtieġu li 

jingħataw informazzjoni kkonsolidata u 

strutturata tajjeb fuq dawn l-elementi bħal 

termini tal-offerta u l-kuntest tagħha, 

inkluża d-dikjarazzjoni tal-kapital tax-

xogħol, l-użu tar-rikavat, il-fatturi ta’ riskju 

speċifiċi għall-emittent u t-titoli, il-prattiċi 

tal-bord, ir-rimunerazzjoni tad-diretturi, l-

(40) Ladarba klassi ta’ titoli tiġi ammessa 

għall-kummerċ f’suq regolat, l-investituri 

huma pprovduti bi żvelar kontinwu mill-

emittent skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill12 u d-Direttiva 2004/109/KE. Il-

ħtieġa għal prospett sħiħ hija għalhekk 

inqas akuta fil-każ ta’ offerti sussegwenti 

lill-pubbliku jew l-ammissjonijiet għall-

kummerċ minn dan l-emittent. Prospett 

distint għandu għalhekk ikun disponibbli 

għall-użu fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u l-

kontenut tiegħu għandu jiġi mħaffef meta 

mqabbel mar-reġim normali, filwaqt li tiġi 

kkunsidrata l-informazzjoni żvelata diġà. 

L-investituri għandhom xorta jingħataw 

informazzjoni kkonsolidata u strutturata 

tajjeb fuq dawn l-elementi bħal termini tal-

offerta u l-kuntest tagħha, inkluża ġabra 

tal-informazzjoni rilevanti mill-aħħar 

offerta ta' dik il-klassi, l-impatt fuq l-

istruttura tal-kapital tal-emittent, id-

dikjarazzjoni tal-kapital tax-xogħol, l-użu 
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istruttura tal-ishma jew it-tranżazzjonijiet li 

għandhom x’jaqsmu mal-partijiet. Peress li 

l-informazzjoni ma tkunx meħtieġa li tiġi 

żvelata kontinwament skont ir-Regolament 

(UE) 596/2014 u d-Direttiva 2004/109/KE, 

huwa xieraq li l-prospett imfassal fil-każ 

ta’ ħruġ sekondarju għandu mill-inqas 

jinkludi din l-informazzjoni. 

tar-rikavat, il-fatturi ta’ riskju speċifiċi 

għall-emittent u t-titoli, il-prattiċi tal-bord, 

ir-rimunerazzjoni tad-diretturi, l-istruttura 

tal-ishma jew it-tranżazzjonijiet li 

għandhom x’jaqsmu mal-partijiet. Peress li 

l-informazzjoni ma tkunx meħtieġa li tiġi 

żvelata kontinwament skont ir-Regolament 

(UE) 596/2014 u d-Direttiva 2004/109/KE, 

huwa xieraq li l-prospett imfassal fil-każ 

ta’ ħruġ sekondarju għandu mill-inqas 

jinkludi din l-informazzjoni. 

__________________ __________________ 

12Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 

April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 

(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 

jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 

2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

12Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 

April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 

(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 

jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 

2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda  193 

Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 40 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(40) Ladarba klassi ta’ titoli tiġi ammessa 

għall-kummerċ f’suq regolat, l-investituri 

huma pprovduti bi żvelar kontinwu mill-

emittent skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill12 u d-Direttiva 2004/109/KE. Il-

ħtieġa għal prospett sħiħ hija għalhekk 

inqas akuta fil-każ ta’ offerti sussegwenti 

lill-pubbliku jew l-ammissjonijiet għall-

kummerċ minn dan l-emittent. Prospett 

distint għandu għalhekk ikun disponibbli 

għall-użu fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u l-

kontenut tiegħu għandu jiġi mħaffef meta 

mqabbel mar-reġim normali, filwaqt li tiġi 

(40) Ladarba klassi ta’ titoli tiġi ammessa 

għall-kummerċ f’suq regolat, l-investituri 

huma pprovduti bi żvelar kontinwu mill-

emittent skont ir-Regolament (UE) 

596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill12 u d-Direttiva 2004/109/KE. Il-

ħtieġa għal prospett sħiħ hija għalhekk 

inqas akuta fil-każ ta’ offerti sussegwenti 

lill-pubbliku jew l-ammissjonijiet għall-

kummerċ minn dan l-emittent. Prospett 

distint għandu għalhekk ikun disponibbli 

għall-użu fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u l-

kontenut tiegħu għandu jiġi mħaffef meta 

mqabbel mar-reġim normali, filwaqt li tiġi 
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kkunsidrata l-informazzjoni żvelata diġà. 

Madankollu, l-investituri jeħtieġu li 

jingħataw informazzjoni kkonsolidata u 

strutturata tajjeb fuq dawn l-elementi bħal 

termini tal-offerta u l-kuntest tagħha, 

inkluża d-dikjarazzjoni tal-kapital tax-

xogħol, l-użu tar-rikavat, il-fatturi ta’ riskju 

speċifiċi għall-emittent u t-titoli, il-prattiċi 

tal-bord, ir-rimunerazzjoni tad-diretturi, l-

istruttura tal-ishma jew it-tranżazzjonijiet li 

għandhom x’jaqsmu mal-partijiet. Peress li 

l-informazzjoni ma tkunx meħtieġa li tiġi 

żvelata kontinwament skont ir-Regolament 

(UE) 596/2014 u d-Direttiva 2004/109/KE, 

huwa xieraq li l-prospett imfassal fil-każ 

ta’ ħruġ sekondarju għandu mill-inqas 

jinkludi din l-informazzjoni. 

kkunsidrata l-informazzjoni żvelata diġà. 

Madankollu, l-investituri jeħtieġu li 

jingħataw informazzjoni kkonsolidata u 

strutturata tajjeb fuq dawn l-elementi bħal 

termini tal-offerta u l-kuntest tagħha, 

inkluża d-dikjarazzjoni tal-

kapitalizzazzjoni u l-pożizzjoni ta' dejn, id-

dikjarazzjoni tal-kapital tax-xogħol, l-użu 

tar-rikavat, il-fatturi ta’ riskju speċifiċi 

għall-emittent u t-titoli, il-prattiċi tal-bord, 

ir-rimunerazzjoni tad-diretturi, l-istruttura 

tal-ishma jew it-tranżazzjonijiet li 

għandhom x’jaqsmu mal-partijiet. Peress li 

l-informazzjoni ma tkunx meħtieġa li tiġi 

żvelata kontinwament skont ir-Regolament 

(UE) 596/2014 u d-Direttiva 2004/109/KE, 

huwa xieraq li l-prospett imfassal fil-każ 

ta’ ħruġ sekondarju għandu mill-inqas 

jinkludi din l-informazzjoni. 

__________________ __________________ 

12Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 

April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 

(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 

jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 

2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

12Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 

April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 

(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 

jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-

Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 

2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda  194 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 41 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(41) Ir-reġim speċifiku ta’ żvelar għall-

ħruġ sekondarju għandu jkun estiż għas-

swieq tat-tkabbir tal-SMEs peress li l-

operaturi tagħhom huma meħtieġa skont 

id-Direttiva 2014/65/UE li jistabbilixxu u 

japplikaw regoli li jiżguraw żvelar 

(41) Ir-reġim proporzjonat ta’ żvelar għall-

ħruġ sekondarju għandu jkun estiż għas-

swieq tat-tkabbir tal-SMEs peress li l-

operaturi tagħhom huma meħtieġa skont 

id-Direttiva 2014/65/UE li jistabbilixxu u 

japplikaw regoli li jiżguraw żvelar 
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kontinwu xieraq mill-emittenti li t-titoli 

tagħhom huma nnegozjati f’dawn il-

postijiet. 

kontinwu xieraq mill-emittenti li t-titoli 

tagħhom huma nnegozjati f’dawn il-

postijiet. 

Or. en 

 

Emenda  195 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 42 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(42) Ir-reġim speċifiku ta’ żvelar għall-

ħruġ sekondarju għandu jkun disponibbli 

għall-użu biss wara li jkun għadda 

perjodu minimu ta’ żmien mill-

ammissjoni inizjali għall-kummerċ ta’ 

klassi ta’ sigurtajiet ta’ emittent. Dewmien 

ta’ 18-il xahar għandu jiżgura li l-

emittent ikun konformi mill-inqas darba 

mal-obbligu tiegħu li jippubblika rapport 

finanzjarju annwali skont id-Direttiva 

2004/109/KE jew taħt ir-regoli tal-

operatur tas-suq ta’ suq tat-tkabbir tal-

SMEs. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  196 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 42 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(42) Ir-reġim speċifiku ta’ żvelar għall-

ħruġ sekondarju għandu jkun disponibbli 

għall-użu biss wara li jkun għadda perjodu 

minimu ta’ żmien mill-ammissjoni inizjali 

għall-kummerċ ta’ klassi ta’ sigurtajiet ta’ 

emittent. Dewmien ta’ 18-il xahar għandu 

jiżgura li l-emittent ikun konformi mill-

(42) Ir-reġim proporzjonat ta’ żvelar għall-

ħruġ sekondarju għandu jkun disponibbli 

għall-użu biss wara li jkun għadda perjodu 

minimu ta’ żmien mill-ammissjoni inizjali 

għall-kummerċ ta’ klassi ta’ sigurtajiet ta’ 

emittent. Dewmien ta’ 18-il xahar għandu 

jiżgura li l-emittent ikun konformi mill-
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inqas darba mal-obbligu tiegħu li 

jippubblika rapport finanzjarju annwali 

skont id-Direttiva 2004/109/KE jew taħt ir-

regoli tal-operatur tas-suq ta’ suq tat-

tkabbir tal-SMEs. 

inqas darba mal-obbligu tiegħu li 

jippubblika rapport finanzjarju annwali 

skont id-Direttiva 2004/109/KE jew taħt ir-

regoli tal-operatur tas-suq ta’ suq tat-

tkabbir tal-SMEs. 

Or. en 

 

Emenda  197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 43 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(43) Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-

Unjoni tas-Swieq Kapitali huwa li 

jiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament fis-

swieq kapitali għall-SMEs fl-Unjoni. 

Peress li kumpaniji bħal dawn normalment 

ikollhom bżonn li jgħollu l-ammonti 

relattivament aktar baxxi minn emittenti 

oħrajn, l-ispiża biex jitfassal prospett jista' 

jkun sproporzjonatament għoli u jista’ 

jżommhom lura milli joffru t-titoli 

tagħhom lill-pubbliku. Fl-istess ħin, 

minħabba d-daqs tagħhom u s-suċċess 

iqsar, l-SMEs jistgħu jwasslu għal riskju 

ta’ investiment ogħla minn emittenti akbar 

u għandhom jiżvelaw informazzjoni 

suffiċjenti lill-investituri biex jieħdu d-

deċiżjoni fuq l-investiment tagħhom. 

Għalhekk għandu jintlaħaq bilanċ xieraq 

bejn l-aċċess effiċjenti għan-nefqa għas-

swieq finanzjarji u l-protezzjoni tal-

investituri meta jiġi kkalibrat il-kontenut 

ta’ prospett li japplika għall-SMEs, u r-

reġim ta’ żvelar speċifiku għandu għalhekk 

jiġi żviluppat għall-SMEs biex jintlaħaq 

dak l-għan. 

(43) Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-

Unjoni tas-Swieq Kapitali huwa li 

jiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament fis-

swieq kapitali għall-SMEs fl-Unjoni. 

Peress li kumpaniji bħal dawn normalment 

ikollhom bżonn li jgħollu l-ammonti 

relattivament aktar baxxi minn emittenti 

oħrajn, l-ispiża biex jitfassal prospett jista' 

jkun sproporzjonatament għoli u jista’ 

jżommhom lura milli joffru t-titoli 

tagħhom lill-pubbliku. Fl-istess ħin, 

minħabba d-daqs tagħhom u s-suċċess 

iqsar, l-SMEs jistgħu jwasslu għal riskju 

ta’ investiment ogħla minn emittenti akbar 

u għandhom jiżvelaw informazzjoni 

suffiċjenti lill-investituri biex jieħdu d-

deċiżjoni fuq l-investiment tagħhom. 

Għalhekk għandu jintlaħaq bilanċ xieraq 

bejn l-aċċess effiċjenti għan-nefqa għas-

swieq finanzjarji u l-protezzjoni tal-

investituri meta jiġi kkalibrat il-kontenut 

ta’ prospett li japplika għall-SMEs, u r-

reġim ta’ żvelar speċifiku għandu għalhekk 

jiġi żviluppat għall-SMEs u l-emittenti li 

qed ifittxu l-ammissjoni fis-swieq tat-

tkabbir tal-SMEs biex jintlaħaq dak l-

għan. 

Or. en 
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Emenda  198 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 43 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (43a) Sabiex jitħeġġeġ l-użu tal-

finanzjamenti tal-kapital tas-suq mill-

SMEs, ir-reġim proporzjonat pan-Unjoni 

żviluppat f’dan ir-Regolament għandu 

jiżgura li tingħata kunsiderazzjoni 

speċjali lis-swieq tat-tkabbir tal-SMEs, li 

joperaw bħala MTFs, u lil dawk il-

kumpaniji privati ta’ daqs medju li għażlu 

li jkollhom aċċess għal strumenti ta' dejn. 

Or. en 

 

Emenda  199 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 44 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(44) L-informazzjoni minima meħtieġa li 

tiġi żvelata mill-SMEs taħt ir-reġim ta’ 

żvelar speċifiku għandha tiġi kkalibrata 

b’mod li tiffoka fuq l-informazzjoni li hija 

materjali u rilevanti għall-kumpaniji ta’ tali 

daqs u l-investituri tagħhom, u għandha 

timmira li tiżgura l-proporzjonalità bejn id-

daqs tal-kumpanija u l-ħtiġijiet tagħha għal 

ġbir ta’ fondi, fuq naħa waħda, u l-ispiża 

tal-produzzjoni ta’ prospett, min-naħa l-

oħra. Sabiex jiġi żgurat li l-SMEs jistgħu 

jfasslu prospetti mingħajr ma jeħlu spejjeż 

li mhumiex proporzjonati għad-daqs 

tagħhom, u għaldaqstant id-daqs tal-ġbir 

ta’ fondi tagħhom, ir-reġim speċifiku ta’ 

żvelar għall-SMEs għandu jkun aktar 

flessibbli minn dak applikabbli għall-

kumpaniji fi swieq regolati safejn ikun 

kompatibbli biex tiġi żgurata li l-

(44) L-informazzjoni minima meħtieġa li 

tiġi żvelata mill-SMEs taħt il-prospett tal-

SMEs stabbilit fl-Artikolu 15, għandha tiġi 

kkalibrata b’mod li tiffoka fuq l-

informazzjoni li hija materjali u rilevanti 

għall-kumpaniji ta’ tali daqs u l-investituri 

tagħhom, u għandha timmira li tiżgura l-

proporzjonalità bejn id-daqs tal-kumpanija 

u l-ħtiġijiet tagħha għal ġbir ta’ fondi, fuq 

naħa waħda, u l-ispiża tal-produzzjoni ta’ 

prospett, min-naħa l-oħra. Sabiex jiġi 

żgurat li l-SMEs jistgħu jfasslu prospetti 

mingħajr ma jeħlu spejjeż li mhumiex 

proporzjonati għad-daqs tagħhom, u 

għaldaqstant id-daqs tal-ġbir ta’ fondi 

tagħhom, il-prospett tal-SMEs għandu 

jkun aktar flessibbli minn dak applikabbli 

għall-kumpaniji fi swieq regolati safejn 

ikun kompatibbli biex tiġi żgurata li l-
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informazzjoni ċentrali meħtieġa għall-

investituri tiġi żvelata. 

informazzjoni ċentrali meħtieġa għall-

investituri tiġi żvelata. 

Or. en 

 

Emenda  200 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 44 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(44) L-informazzjoni minima meħtieġa li 

tiġi żvelata mill-SMEs taħt ir-reġim ta’ 

żvelar speċifiku għandha tiġi kkalibrata 

b’mod li tiffoka fuq l-informazzjoni li hija 

materjali u rilevanti għall-kumpaniji ta’ tali 

daqs u l-investituri tagħhom, u għandha 

timmira li tiżgura l-proporzjonalità bejn id-

daqs tal-kumpanija u l-ħtiġijiet tagħha għal 

ġbir ta’ fondi, fuq naħa waħda, u l-ispiża 

tal-produzzjoni ta’ prospett, min-naħa l-

oħra. Sabiex jiġi żgurat li l-SMEs jistgħu 

jfasslu prospetti mingħajr ma jeħlu spejjeż 

li mhumiex proporzjonati għad-daqs 

tagħhom, u għaldaqstant id-daqs tal-ġbir 

ta’ fondi tagħhom, ir-reġim speċifiku ta’ 

żvelar għall-SMEs għandu jkun aktar 

flessibbli minn dak applikabbli għall-

kumpaniji fi swieq regolati safejn ikun 

kompatibbli biex tiġi żgurata li l-

informazzjoni ċentrali meħtieġa għall-

investituri tiġi żvelata. 

(44) L-informazzjoni minima meħtieġa li 

tiġi żvelata mill-SMEs taħt ir-reġim ta’ 

żvelar speċifiku għandha tiġi kkalibrata 

b’mod li tiffoka fuq l-informazzjoni li hija 

materjali u rilevanti għall-kumpaniji ta’ tali 

daqs u l-investituri tagħhom, u għandha 

timmira li tiżgura l-proporzjonalità bejn id-

daqs tal-kumpanija u l-ħtiġijiet tagħha għal 

ġbir ta’ fondi, fuq naħa waħda, u l-ispiża 

tal-produzzjoni ta’ prospett, min-naħa l-

oħra. Sabiex jiġi żgurat li l-SMEs jistgħu 

jfasslu prospetti mingħajr ma jeħlu spejjeż 

li mhumiex proporzjonati għad-daqs 

tagħhom, u għaldaqstant id-daqs tal-ġbir 

ta’ fondi tagħhom, ir-reġim speċifiku ta’ 

żvelar għall-SMEs għandu jkun aktar 

flessibbli minn dak applikabbli għall-

kumpaniji fi swieq regolati safejn ikun 

kompatibbli biex tiġi żgurata li l-

informazzjoni rilevanti għall-investituri 

tiġi żvelata. 

Or. en 

 

Emenda  201 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 44 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(44) L-informazzjoni minima meħtieġa li 

tiġi żvelata mill-SMEs taħt ir-reġim ta’ 

żvelar speċifiku għandha tiġi kkalibrata 

b’mod li tiffoka fuq l-informazzjoni li hija 

materjali u rilevanti għall-kumpaniji ta’ tali 

daqs u l-investituri tagħhom, u għandha 

timmira li tiżgura l-proporzjonalità bejn id-

daqs tal-kumpanija u l-ħtiġijiet tagħha għal 

ġbir ta’ fondi, fuq naħa waħda, u l-ispiża 

tal-produzzjoni ta’ prospett, min-naħa l-

oħra. Sabiex jiġi żgurat li l-SMEs jistgħu 

jfasslu prospetti mingħajr ma jeħlu spejjeż 

li mhumiex proporzjonati għad-daqs 

tagħhom, u għaldaqstant id-daqs tal-ġbir 

ta’ fondi tagħhom, ir-reġim speċifiku ta’ 

żvelar għall-SMEs għandu jkun aktar 

flessibbli minn dak applikabbli għall-

kumpaniji fi swieq regolati safejn ikun 

kompatibbli biex tiġi żgurata li l-

informazzjoni ċentrali meħtieġa għall-

investituri tiġi żvelata. 

(44) L-informazzjoni minima meħtieġa li 

tiġi żvelata mill-SMEs taħt ir-reġim ta’ 

żvelar speċifiku għandha tiġi kkalibrata 

b’mod li tiffoka fuq l-informazzjoni li hija 

materjali u rilevanti għall-kumpaniji ta’ tali 

daqs u l-investituri tagħhom, u għandha 

timmira li tiżgura l-proporzjonalità bejn id-

daqs tal-kumpanija u l-ħtiġijiet tagħha għal 

ġbir ta’ fondi, fuq naħa waħda, u l-ispiża 

tal-produzzjoni ta’ prospett, min-naħa l-

oħra. Sabiex jiġi żgurat li l-SMEs jistgħu 

jfasslu prospetti mingħajr ma jeħlu spejjeż 

li mhumiex proporzjonati għad-daqs 

tagħhom, u għaldaqstant id-daqs tal-ġbir 

ta’ fondi tagħhom, ir-reġim speċifiku ta’ 

żvelar għall-SMEs għandu jkun aktar 

flessibbli minn dak applikabbli għall-

kumpaniji fi swieq regolati safejn ikun 

kompatibbli biex tiġi żgurata li l-

informazzjoni rilevanti għall-investituri 

tiġi żvelata. 

Or. en 

 

Emenda  202 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 44 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(44) L-informazzjoni minima meħtieġa li 

tiġi żvelata mill-SMEs taħt ir-reġim ta’ 

żvelar speċifiku għandha tiġi kkalibrata 

b’mod li tiffoka fuq l-informazzjoni li hija 

materjali u rilevanti għall-kumpaniji ta’ tali 

daqs u l-investituri tagħhom, u għandha 

timmira li tiżgura l-proporzjonalità bejn id-

daqs tal-kumpanija u l-ħtiġijiet tagħha għal 

ġbir ta’ fondi, fuq naħa waħda, u l-ispiża 

tal-produzzjoni ta’ prospett, min-naħa l-

oħra. Sabiex jiġi żgurat li l-SMEs jistgħu 

jfasslu prospetti mingħajr ma jeħlu spejjeż 

(44) L-informazzjoni minima meħtieġa li 

tiġi żvelata mill-SMEs u l-emittenti li qed 

ifittxu l-ammissjoni fis-swieq tat-tkabbir 

tal-SMEs taħt ir-reġim ta’ żvelar speċifiku 

għandha tiġi kkalibrata b’mod li tiffoka fuq 

l-informazzjoni li hija materjali u rilevanti 

għall-kumpaniji ta’ tali daqs u l-investituri 

tagħhom, u għandha timmira li tiżgura l-

proporzjonalità bejn id-daqs tal-kumpanija 

u l-ħtiġijiet tagħha għal ġbir ta’ fondi, fuq 

naħa waħda, u l-ispiża tal-produzzjoni ta’ 

prospett, min-naħa l-oħra. Sabiex jiġi 
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li mhumiex proporzjonati għad-daqs 

tagħhom, u għaldaqstant id-daqs tal-ġbir 

ta’ fondi tagħhom, ir-reġim speċifiku ta’ 

żvelar għall-SMEs għandu jkun aktar 

flessibbli minn dak applikabbli għall-

kumpaniji fi swieq regolati safejn ikun 

kompatibbli biex tiġi żgurata li l-

informazzjoni ċentrali meħtieġa għall-

investituri tiġi żvelata. 

żgurat li l-SMEs u l-emittenti li qed ifittxu 

l-ammissjoni fis-swieq tat-tkabbir tal-

SMEs jistgħu jfasslu prospetti mingħajr ma 

jeħlu spejjeż li mhumiex proporzjonati 

għad-daqs tagħhom, u għaldaqstant id-daqs 

tal-ġbir ta’ fondi tagħhom, ir-reġim 

proporzjonat ta’ żvelar għall-SMEs u 

għas-swieq tat-tkabbir tal-SMEs għandu 

jkun aktar flessibbli minn dak applikabbli 

għall-kumpaniji fi swieq regolati safejn 

ikun kompatibbli biex tiġi żgurata li l-

informazzjoni ċentrali meħtieġa għall-

investituri tiġi żvelata. 

Or. en 

 

Emenda  203 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 45 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(45) Ir-reġim ta’ żvelar speċifiku għandu 

jkun disponibbli għall-offerti ta’ titoli lill-

pubbliku mill-SMEs li t-titoli tagħhom 

huma nnegozjati f’ faċilitajiet tan-

negozjar multilaterali, inklużi s-swieq tat-

tkabbir tal-SMEs, hekk kif postijiet tal-

kummerċ bħal dawn jistgħu jservu bħala 

l-portal għas-swieq kapitali għall-SMEs u 

huma suġġetti għal regoli inqas stretti fir-

rigward tal-iżvelar milli huma s-swieq 

regolati. Huwa wkoll xieraq li tkun estiża 

d-definizzjoni ta’ SMEs għall-SMEs kif 

definiti fid-Direttiva 2014/65/UE li tiżgura 

l-konsistenza bejn dan ir-Regolament u d-

Direttiva 2014/65/UE . L-SMEs li t-titoli 

tagħhom mhumiex innegozjati fi 

kwalunkwe ċentru tan-negozjar 

għandhom ukoll ikunu eliġibbli għal dan 

ir-reġim ta’ żvelar peress li dawn jistgħu 

wkoll ikunu meħtieġa li jfasslu prospett 

meta joffru t-titoli tagħhom lill-pubbliku, 

inkluż permezz ta’ pjattaformi ta’ 

crowdfunding. Madankollu, l-SMEs 

(45) Ir-reġim ta’ żvelar speċifiku għandu 

jkun disponibbli għall-offerti ta’ titoli lill-

pubbliku mill-SMEs  Huwa wkoll xieraq li 

tkun estiża d-definizzjoni ta’ SMEs għall-

SMEs kif definiti fid-Direttiva 2014/65/UE 

li tiżgura l-konsistenza bejn dan ir-

Regolament u d-Direttiva 2014/65/UE .  

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi 

bejn it-tipi differenti ta’ ċentri tan-

negozjar kif ukoll biex dan ir-reġim ikun 

disponibbli għall-akbar numru possibbli 

ta’ SMEs, il-possibbiltà li jintgħażel ir-

reġim il-ġdid għandha titħalla f’idejn l-

SMEs kollha li joffru titoli, 

irrispettivament miċ-ċentri tan-negozjar 

fejn isiru dawn l-offerti. L-SMEs li t-titoli 

tagħhom mhumiex innegozjati fi 

kwalunkwe ċentru tan-negozjar 

għandhom ukoll ikunu eliġibbli għal dan 

ir-reġim ta’ żvelar peress li dawn jistgħu 

wkoll ikunu meħtieġa li jfasslu prospett 

meta joffru t-titoli tagħhom lill-pubbliku, 

inkluż permezz ta’ pjattaformi ta’ 
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illistjati fi swieq regolati m’għandhomx 

ikunu eliġibbli biex jużaw din is-sistema, 

għaliex l-investituri fi swieq regolati 

għandhom ikunu kunfidenti li l-emittenti 

li jinvestu t-titoli tagħhom ikunu soġġetti 

għal sett wieħed ta’ regoli ta’ żvelar. 

Għalhekk m’għandux ikun hemm 

standard ta’ żvelar ta’ żewġ livelli fi swieq 

regolati skont id-daqs tal-emittent. 

finanzjament kollettiv. 

Or. en 

 

Emenda  204 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 45 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(45) Ir-reġim ta’ żvelar speċifiku għandu 

jkun disponibbli għall-offerti ta’ titoli lill-

pubbliku mill-SMEs li t-titoli tagħhom 

huma nnegozjati f’ faċilitajiet tan-negozjar 

multilaterali, inklużi s-swieq tat-tkabbir tal-

SMEs, hekk kif postijiet tal-kummerċ bħal 

dawn jistgħu jservu bħala l-portal għas-

swieq kapitali għall-SMEs u huma suġġetti 

għal regoli inqas stretti fir-rigward tal-

iżvelar milli huma s-swieq regolati. Huwa 

wkoll xieraq li tkun estiża d-definizzjoni 

ta’ SMEs għall-SMEs kif definiti fid-

Direttiva 2014/65/UE li tiżgura l-

konsistenza bejn dan ir-Regolament u d-

Direttiva 2014/65/UE . L-SMEs li t-titoli 

tagħhom mhumiex innegozjati fi 

kwalunkwe ċentru tan-negozjar għandhom 

ukoll ikunu eliġibbli għal dan ir-reġim ta’ 

żvelar peress li dawn jistgħu wkoll ikunu 

meħtieġa li jfasslu prospett meta joffru t-

titoli tagħhom lill-pubbliku, inkluż 

permezz ta’ pjattaformi ta’ crowdfunding. 

Madankollu, l-SMEs illistjati fi swieq 

regolati m’għandhomx ikunu eliġibbli biex 

jużaw din is-sistema, għaliex l-investituri fi 

swieq regolati għandhom ikunu kunfidenti 

li l-emittenti li jinvestu t-titoli tagħhom 

(45) Ir-reġim ta’ żvelar proporzjonat 

għandu jkun disponibbli għall-offerti ta’ 

titoli lill-pubbliku mill-SMEs li t-titoli 

tagħhom huma nnegozjati f’ faċilitajiet tan-

negozjar multilaterali, inklużi s-swieq tat-

tkabbir tal-SMEs, hekk kif postijiet tal-

kummerċ bħal dawn jistgħu jservu bħala l-

portal għas-swieq kapitali għall-SMEs u 

huma suġġetti għal regoli inqas stretti fir-

rigward tal-iżvelar milli huma s-swieq 

regolati. Is-swieq tat-tkabbir tal-SMEs 

b’mod partikolari huma strument 

promettenti biex jippermettu lill-

kumpaniji iżgħar u li qed jikbru, biex 

iżidu l-kapital. Il-livell ta' suċċess ta' 

dawn iċ-ċentri tan-negozjar futuri mfassla 

apposta huwa, madankollu, dipendenti 

wkoll fuq l-attrattività tagħhom għall-

kumpaniji ta' ċertu daqs. Barra minn 

hekk, minħabba li l-operaturi tas-swieq 

tat-tkabbir tal-SMEs huma meħtieġa 

skont id-Direttiva 2014/65/UE li 

jistabbilixxu u japplikaw regoli li jiżguraw 

żvelar kontinwu xieraq mill-emittenti, l-

istandards ta' żvelar ta’ kwalità għolja se 

japplikaw għall-emittenti kollha f'dawk is-

swieq tat-tkabbir tal-SMEs. Għalhekk, 
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ikunu soġġetti għal sett wieħed ta’ regoli 

ta’ żvelar. Għalhekk m’għandux ikun 

hemm standard ta’ żvelar ta’ żewġ livelli fi 

swieq regolati skont id-daqs tal-emittent. 

huwa xieraq li jiġi estiż ir-reġim ta’ żvelar 

proporzjonat għall-emittenti kollha li qed 

ifittxu l-ammissjoni fis-swieq tat-tkabbir 

tal-SMEs. Huwa wkoll xieraq li tkun estiża 

d-definizzjoni ta’ SMEs għall-SMEs kif 

definiti fid-Direttiva 2014/65/UE li tiżgura 

l-konsistenza bejn dan ir-Regolament u d-

Direttiva 2014/65/UE . L-SMEs li t-titoli 

tagħhom mhumiex innegozjati fi 

kwalunkwe ċentru tan-negozjar għandhom 

ukoll ikunu eliġibbli għal dan ir-reġim ta’ 

żvelar peress li dawn jistgħu wkoll ikunu 

meħtieġa li jfasslu prospett meta joffru t-

titoli tagħhom lill-pubbliku, inkluż 

permezz ta’ pjattaformi ta’ crowdfunding. 

Madankollu, l-SMEs illistjati fi swieq 

regolati m’għandhomx ikunu eliġibbli biex 

jużaw din is-sistema, għaliex l-investituri fi 

swieq regolati għandhom ikunu kunfidenti 

li l-emittenti li jinvestu t-titoli tagħhom 

ikunu soġġetti għal sett wieħed ta’ regoli 

ta’ żvelar. Għalhekk m’għandux ikun 

hemm standard ta’ żvelar ta’ żewġ livelli fi 

swieq regolati skont id-daqs tal-emittent. 

Or. en 

 

Emenda  205 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 45 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(45) Ir-reġim ta’ żvelar speċifiku għandu 

jkun disponibbli għall-offerti ta’ titoli lill-

pubbliku mill-SMEs li t-titoli tagħhom 

huma nnegozjati f’ faċilitajiet tan-negozjar 

multilaterali, inklużi s-swieq tat-tkabbir tal-

SMEs, hekk kif postijiet tal-kummerċ bħal 

dawn jistgħu jservu bħala l-portal għas-

swieq kapitali għall-SMEs u huma suġġetti 

għal regoli inqas stretti fir-rigward tal-

iżvelar milli huma s-swieq regolati. Huwa 

wkoll xieraq li tkun estiża d-definizzjoni 

ta’ SMEs għall-SMEs kif definiti fid-

(45) Il-prospett tal-SMEs għandu jkun 

disponibbli għall-offerti ta’ titoli lill-

pubbliku mill-SMEs li t-titoli tagħhom 

huma nnegozjati f’faċilitajiet tan-negozjar 

multilaterali, inklużi s-swieq tat-tkabbir tal-

SMEs, hekk kif postijiet tal-kummerċ bħal 

dawn jistgħu jservu bħala l-portal għas-

swieq kapitali għall-SMEs u huma suġġetti 

għal regoli inqas stretti fir-rigward tal-

iżvelar milli huma s-swieq regolati. Huwa 

wkoll xieraq li tkun estiża d-definizzjoni 

ta’ SMEs għall-SMEs kif definiti fid-
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Direttiva 2014/65/UE li tiżgura l-

konsistenza bejn dan ir-Regolament u d-

Direttiva 2014/65/UE . L-SMEs li t-titoli 

tagħhom mhumiex innegozjati fi 

kwalunkwe ċentru tan-negozjar għandhom 

ukoll ikunu eliġibbli għal dan ir-reġim ta’ 

żvelar peress li dawn jistgħu wkoll ikunu 

meħtieġa li jfasslu prospett meta joffru t-

titoli tagħhom lill-pubbliku, inkluż 

permezz ta’ pjattaformi ta’ crowdfunding. 

Madankollu, l-SMEs illistjati fi swieq 

regolati m’għandhomx ikunu eliġibbli biex 

jużaw din is-sistema, għaliex l-investituri fi 

swieq regolati għandhom ikunu kunfidenti 

li l-emittenti li jinvestu t-titoli tagħhom 

ikunu soġġetti għal sett wieħed ta’ regoli 

ta’ żvelar. Għalhekk m’għandux ikun 

hemm standard ta’ żvelar ta’ żewġ livelli fi 

swieq regolati skont id-daqs tal-emittent. 

Direttiva 2014/65/UE li tiżgura l-

konsistenza bejn dan ir-Regolament u d-

Direttiva 2014/65/UE . L-SMEs li t-titoli 

tagħhom mhumiex innegozjati fi 

kwalunkwe ċentru tan-negozjar għandhom 

ukoll ikunu eliġibbli għal dan ir-reġim ta’ 

żvelar peress li dawn jistgħu wkoll ikunu 

meħtieġa li jfasslu prospett meta joffru t-

titoli tagħhom lill-pubbliku, inkluż 

permezz ta’ pjattaformi ta’ crowdfunding. 

Madankollu, l-SMEs illistjati fi swieq 

regolati m’għandhomx ikunu eliġibbli biex 

jużaw din is-sistema, għaliex l-investituri fi 

swieq regolati għandhom ikunu kunfidenti 

li l-emittenti li jinvestu t-titoli tagħhom 

ikunu soġġetti għal sett wieħed ta’ regoli 

ta’ żvelar. Għalhekk m’għandux ikun 

hemm standard ta’ żvelar ta’ żewġ livelli fi 

swieq regolati skont id-daqs tal-emittent. 

Or. en 

 

Emenda  206 

Beatrix von Storch 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 47 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(47) Trattamenti favorevoli mogħtija lill-

ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità 

b’denominazzjoni kull unità li teċċedi l-

EUR 100 000 jistgħu jgħawġu l-istruttura 

tas-swieq tad-dejn, joħolqu impediment 

għad-diversifikazzjoni xierqa ta’ portafolli 

u għall-iżvilupp ta’ pjattaformi tal-

kummerċ elettroniċi, u b’hekk jimminaw 

il-likwidità fis-suq sekondarju, u jistgħu 

jnaqqsu l-għażla ta’ investiment għall-

investituri bl-imnut billi ċċaħħadhom 

mill-opportunità li jiksbu bonds 

korporattivi bi grad ta’ investiment. Huwa 

għalhekk xieraq li titneħħa l-eżenzjoni 

tal-prospett għal offerti ta’ titoli mingħajr 

ekwità li d-denominazzjoni għal kull unità 

tammonta għal mill-inqas EUR 100 000 

imħassar 
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kif ukoll għal-livell aktar baxx ta’ żvelar 

mogħti lill-prospetti li jikkonċernaw titoli 

bħal dawn mingħajr ekwità, li dehru 

oriġinarjament fid-Direttiva 2003/71/KE. 

B’mod partikolari, huwa xieraq li jiġu 

mwaħħda r-rekwiżiti minimi tal-

informazzjoni għall-prospetti mingħajr 

ekwità, u b’hekk jiġi sostitwit l-istandard 

doppju ta’ żvelar bejn ħruġ li jkollu fil-

mira investituri kwalifikati biss u ħruġ li 

jkollu fil-mira investituri mhux 

kwalifikati. 

Or. en 

 

Emenda  207 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 47 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(47) Trattamenti favorevoli mogħtija lill-

ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità 

b’denominazzjoni kull unità li teċċedi l-

EUR 100 000 jistgħu jgħawġu l-istruttura 

tas-swieq tad-dejn, joħolqu impediment 

għad-diversifikazzjoni xierqa ta’ portafolli 

u għall-iżvilupp ta’ pjattaformi tal-

kummerċ elettroniċi, u b’hekk jimminaw 

il-likwidità fis-suq sekondarju, u jistgħu 

jnaqqsu l-għażla ta’ investiment għall-

investituri bl-imnut billi ċċaħħadhom 

mill-opportunità li jiksbu bonds 

korporattivi bi grad ta’ investiment. Huwa 

għalhekk xieraq li titneħħa l-eżenzjoni 

tal-prospett għal offerti ta’ titoli mingħajr 

ekwità li d-denominazzjoni għal kull unità 

tammonta għal mill-inqas EUR 100 000 

kif ukoll għal-livell aktar baxx ta’ żvelar 

mogħti lill-prospetti li jikkonċernaw titoli 

bħal dawn mingħajr ekwità, li dehru 

oriġinarjament fid-Direttiva 2003/71/KE. 

B’mod partikolari, huwa xieraq li jiġu 

mwaħħda r-rekwiżiti minimi tal-

informazzjoni għall-prospetti mingħajr 

imħassar 
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ekwità, u b’hekk jiġi sostitwit l-istandard 

doppju ta’ żvelar bejn ħruġ li jkollu fil-

mira investituri kwalifikati biss u ħruġ li 

jkollu fil-mira investituri mhux 

kwalifikati. 

Or. en 

 

Emenda  208 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 47 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(47) Trattamenti favorevoli mogħtija lill-

ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità 

b’denominazzjoni kull unità li teċċedi l-

EUR 100 000 jistgħu jgħawġu l-istruttura 

tas-swieq tad-dejn, joħolqu impediment 

għad-diversifikazzjoni xierqa ta’ portafolli 

u għall-iżvilupp ta’ pjattaformi tal-

kummerċ elettroniċi, u b’hekk jimminaw 

il-likwidità fis-suq sekondarju, u jistgħu 

jnaqqsu l-għażla ta’ investiment għall-

investituri bl-imnut billi ċċaħħadhom mill-

opportunità li jiksbu bonds korporattivi bi 

grad ta’ investiment. Huwa għalhekk 

xieraq li titneħħa l-eżenzjoni tal-prospett 

għal offerti ta’ titoli mingħajr ekwità li d-

denominazzjoni għal kull unità tammonta 

għal mill-inqas EUR 100 000 kif ukoll 

għal-livell aktar baxx ta’ żvelar mogħti lill-

prospetti li jikkonċernaw titoli bħal dawn 

mingħajr ekwità, li dehru oriġinarjament 

fid-Direttiva 2003/71/KE. B’mod 

partikolari, huwa xieraq li jiġu mwaħħda r-

rekwiżiti minimi tal-informazzjoni għall-

prospetti mingħajr ekwità, u b’hekk jiġi 

sostitwit l-istandard doppju ta’ żvelar bejn 

ħruġ li jkollu fil-mira investituri kwalifikati 

biss u ħruġ li jkollu fil-mira investituri 

mhux kwalifikati. 

(47) Trattamenti favorevoli mogħtija lill-

ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità 

b’denominazzjoni kull unità li teċċedi l-

EUR 100 000 jistgħu jgħawġu l-istruttura 

tas-swieq tad-dejn, joħolqu impediment 

għad-diversifikazzjoni xierqa ta’ portafolli 

u għall-iżvilupp ta’ pjattaformi tal-

kummerċ elettroniċi, u b’hekk jimminaw 

il-likwidità fis-suq sekondarju, u jistgħu 

jnaqqsu l-għażla ta’ investiment għall-

investituri bl-imnut billi ċċaħħadhom mill-

opportunità li jiksbu bonds korporattivi bi 

grad ta’ investiment. Barra minn hekk, ir-

regoli stretti dwar l-ammont minimu tas-

saldu imposti fuq id-depożitorji ċentrali 

tat-titoli minn ċerti emittenti tal-Unjoni 

joħolqu ineffiċjenzi u riskji operazzjonali 

għall-infrastrutturi tas-suq finanzjarju u 

l-parteċipanti tagħhom rigward is-servizzi 

ta' wara n-negozjar. Huwa għalhekk 

xieraq li titneħħa l-eżenzjoni tal-prospett 

għal offerti ta’ titoli mingħajr ekwità li d-

denominazzjoni għal kull unità tammonta 

għal mill-inqas EUR 100 000 kif ukoll 

għal-livell aktar baxx ta’ żvelar mogħti lill-

prospetti li jikkonċernaw titoli bħal dawn 

mingħajr ekwità, li dehru oriġinarjament 

fid-Direttiva 2003/71/KE. B’mod 

partikolari, huwa xieraq li jiġu mwaħħda r-

rekwiżiti minimi tal-informazzjoni għall-

prospetti mingħajr ekwità, u b’hekk jiġi 
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sostitwit l-istandard doppju ta’ żvelar bejn 

ħruġ li jkollu fil-mira investituri kwalifikati 

biss u ħruġ li jkollu fil-mira investituri 

mhux kwalifikati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Suġġeriment mill-BĊE, minħabba r-rwol tal-BĊE fis-sistema Target2Securities tal-BĊE din l-

emenda ssuġġerita tidher ġustifikata. 

 

Emenda  209 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 48 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(48) L-għan primarju li jiġu inklużi fatturi 

ta’ riskju fi prospett huwa li jiġi żgurat li l-

investituri jagħmlu valutazzjoni informata 

ta’ tali riskji u b’hekk jieħdu deċiżjonijiet 

ta’ investiment b’tagħrif sħiħ tal-fatti. Il-

fatturi ta’ riskju għandhom għalhekk ikunu 

limitati għal dawk ir-riskji li jkunu 

sostanzjali u speċifiċi għall-emittent u t-

titoli tiegħu u li huma kkorroborati mill-

kontenut tal-prospett. Prospett m’għandux 

jinkludi fatturi ta’ riskju li jkunu ġeneriċi u 

li jservu biss bħala dikjarazzjonijiet ta’ 

ċaħda, għax dawn jistgħu joskuraw fatturi 

ta’ riskju aktar speċifiċi li l-investituri 

għandhom ikunu konxji minnhom, u 

b’hekk jipprevjenu milli l-prospett 

jippreżenta informazzjoni f’forma li tkun 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

tinftiehem. Biex jgħin lill-investituri 

jidentifikaw ir-riskji l-aktar materjali, l-

emittent għandu jkun meħtieġ li jiġbor 

flimkien il-fatturi ta’ riskju speċifiċi u 

jallokahom fost il-kategoriji bbażati fuq 

livelli ta’ materjalità. Numru limitat ta’ 

fatturi ta’ riskju magħżula mill-emittent 

mill-kategorija tal-ogħla materjalità 

(48) L-għan primarju li jiġu inklużi fatturi 

ta’ riskju fi prospett huwa li jiġi żgurat li l-

investituri jagħmlu valutazzjoni informata 

ta’ tali riskji u b’hekk jieħdu deċiżjonijiet 

ta’ investiment b’tagħrif sħiħ tal-fatti. Il-

fatturi ta’ riskju għandhom għalhekk ikunu 

limitati għal dawk ir-riskji li jkunu 

sostanzjali u speċifiċi għall-emittent u t-

titoli tiegħu u li huma kkorroborati mill-

kontenut tal-prospett. Prospett m’għandux 

jinkludi fatturi ta’ riskju li jkunu ġeneriċi u 

li jservu biss bħala dikjarazzjonijiet ta’ 

ċaħda, għax dawn jistgħu joskuraw fatturi 

ta’ riskju aktar speċifiċi li l-investituri 

għandhom ikunu konxji minnhom, u 

b’hekk jipprevjenu milli l-prospett 

jippreżenta informazzjoni f’forma li tkun 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

tinftiehem. L-awtoritajiet nazzjonali 

kompetenti għandhom iħeġġu lill-

emittenti jinkludu biss materjal u fatturi 

ta' riskju speċifiċi għall-emittent jew għat-

titoli. 
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għandhom jiġu inklużi fis-sommarju. 

Or. en 

 

Emenda  210 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 48 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(48) L-għan primarju li jiġu inklużi fatturi 

ta’ riskju fi prospett huwa li jiġi żgurat li l-

investituri jagħmlu valutazzjoni informata 

ta’ tali riskji u b’hekk jieħdu deċiżjonijiet 

ta’ investiment b’tagħrif sħiħ tal-fatti. Il-

fatturi ta’ riskju għandhom għalhekk ikunu 

limitati għal dawk ir-riskji li jkunu 

sostanzjali u speċifiċi għall-emittent u t-

titoli tiegħu u li huma kkorroborati mill-

kontenut tal-prospett. Prospett m’għandux 

jinkludi fatturi ta’ riskju li jkunu ġeneriċi u 

li jservu biss bħala dikjarazzjonijiet ta’ 

ċaħda, għax dawn jistgħu joskuraw fatturi 

ta’ riskju aktar speċifiċi li l-investituri 

għandhom ikunu konxji minnhom, u 

b’hekk jipprevjenu milli l-prospett 

jippreżenta informazzjoni f’forma li tkun 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

tinftiehem. Biex jgħin lill-investituri 

jidentifikaw ir-riskji l-aktar materjali, l-

emittent għandu jkun meħtieġ li jiġbor 

flimkien il-fatturi ta’ riskju speċifiċi u 

jallokahom fost il-kategoriji bbażati fuq 

livelli ta’ materjalità. Numru limitat ta’ 

fatturi ta’ riskju magħżula mill-emittent 

mill-kategorija tal-ogħla materjalità 

għandhom jiġu inklużi fis-sommarju. 

(48) L-għan primarju li jiġu inklużi fatturi 

ta’ riskju fi prospett huwa li jiġi żgurat li l-

investituri jagħmlu valutazzjoni informata 

ta’ tali riskji u b’hekk jieħdu deċiżjonijiet 

ta’ investiment b’tagħrif sħiħ tal-fatti. Il-

fatturi ta’ riskju għandhom għalhekk ikunu 

limitati għal dawk ir-riskji li jkunu 

speċifiċi għar-riskju operattiv u ta' 

investiment iffaċċjat mill-emittent u t-titoli 

tiegħu u li huma kkorroborati mill-kontenut 

tal-prospett. Prospett m’għandux jinkludi 

fatturi ta’ riskju li jkunu ġeneriċi u li jservu 

biss bħala dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda, għax 

dawn jistgħu joskuraw fatturi ta’ riskju 

aktar speċifiċi li l-investituri għandhom 

ikunu konxji minnhom, u b’hekk 

jipprevjenu milli l-prospett jippreżenta 

informazzjoni f’forma li tkun faċilment 

analizzabbli, konċiża u li tinftiehem. 

Or. en 

 

Emenda  211 

Markus Ferber 
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Proposta għal regolament 

Premessa 48 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(48) L-għan primarju li jiġu inklużi fatturi 

ta’ riskju fi prospett huwa li jiġi żgurat li l-

investituri jagħmlu valutazzjoni informata 

ta’ tali riskji u b’hekk jieħdu deċiżjonijiet 

ta’ investiment b’tagħrif sħiħ tal-fatti. Il-

fatturi ta’ riskju għandhom għalhekk ikunu 

limitati għal dawk ir-riskji li jkunu 

sostanzjali u speċifiċi għall-emittent u t-

titoli tiegħu u li huma kkorroborati mill-

kontenut tal-prospett. Prospett m’għandux 

jinkludi fatturi ta’ riskju li jkunu ġeneriċi u 

li jservu biss bħala dikjarazzjonijiet ta’ 

ċaħda, għax dawn jistgħu joskuraw fatturi 

ta’ riskju aktar speċifiċi li l-investituri 

għandhom ikunu konxji minnhom, u 

b’hekk jipprevjenu milli l-prospett 

jippreżenta informazzjoni f’forma li tkun 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

tinftiehem. Biex jgħin lill-investituri 

jidentifikaw ir-riskji l-aktar materjali, l-

emittent għandu jkun meħtieġ li jiġbor 

flimkien il-fatturi ta’ riskju speċifiċi u 

jallokahom fost il-kategoriji bbażati fuq 

livelli ta’ materjalità. Numru limitat ta’ 

fatturi ta’ riskju magħżula mill-emittent 

mill-kategorija tal-ogħla materjalità 

għandhom jiġu inklużi fis-sommarju. 

(48) L-għan primarju li jiġu inklużi fatturi 

ta’ riskju fi prospett huwa li jiġi żgurat li l-

investituri jagħmlu valutazzjoni informata 

ta’ tali riskji u b’hekk jieħdu deċiżjonijiet 

ta’ investiment b’tagħrif sħiħ tal-fatti. Il-

fatturi ta’ riskju għandhom għalhekk ikunu 

limitati għal dawk ir-riskji li jkunu 

sostanzjali u speċifiċi għall-emittent u t-

titoli tiegħu u li huma kkorroborati mill-

kontenut tal-prospett. Prospett m’għandux 

jinkludi fatturi ta’ riskju li jkunu ġeneriċi u 

li jservu biss bħala dikjarazzjonijiet ta’ 

ċaħda, għax dawn jistgħu joskuraw fatturi 

ta’ riskju aktar speċifiċi li l-investituri 

għandhom ikunu konxji minnhom, u 

b’hekk jipprevjenu milli l-prospett 

jippreżenta informazzjoni f’forma li tkun 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

tinftiehem. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Fi żmien il-pubblikazzjoni tal-prospett huwa estremament diffiċli jkun hemm klassifikazzjoni u 

kategorizzazzjoni tar-riskji legalment sikura. Barra minn hekk, it-tqassim tar-riskji fi tliet 

kategoriji jista' jkun qarrieqi għall-investitur. 

 

Emenda  212 

Ernest Urtasun 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 48 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(48) L-għan primarju li jiġu inklużi fatturi 

ta’ riskju fi prospett huwa li jiġi żgurat li l-

investituri jagħmlu valutazzjoni informata 

ta’ tali riskji u b’hekk jieħdu deċiżjonijiet 

ta’ investiment b’tagħrif sħiħ tal-fatti. Il-

fatturi ta’ riskju għandhom għalhekk ikunu 

limitati għal dawk ir-riskji li jkunu 

sostanzjali u speċifiċi għall-emittent u t-

titoli tiegħu u li huma kkorroborati mill-

kontenut tal-prospett. Prospett m’għandux 

jinkludi fatturi ta’ riskju li jkunu ġeneriċi u 

li jservu biss bħala dikjarazzjonijiet ta’ 

ċaħda, għax dawn jistgħu joskuraw fatturi 

ta’ riskju aktar speċifiċi li l-investituri 

għandhom ikunu konxji minnhom, u 

b’hekk jipprevjenu milli l-prospett 

jippreżenta informazzjoni f’forma li tkun 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

tinftiehem. Biex jgħin lill-investituri 

jidentifikaw ir-riskji l-aktar materjali, l-

emittent għandu jkun meħtieġ li jiġbor 

flimkien il-fatturi ta’ riskju speċifiċi u 

jallokahom fost il-kategoriji bbażati fuq 

livelli ta’ materjalità. Numru limitat ta’ 

fatturi ta’ riskju magħżula mill-emittent 

mill-kategorija tal-ogħla materjalità 

għandhom jiġu inklużi fis-sommarju. 

(48) L-għan primarju li jiġu inklużi fatturi 

ta’ riskju fi prospett huwa li jiġi żgurat li l-

investituri jagħmlu valutazzjoni informata 

ta’ tali riskji u b’hekk jieħdu deċiżjonijiet 

ta’ investiment b’tagħrif sħiħ tal-fatti. Il-

fatturi ta’ riskju għandhom għalhekk ikunu 

limitati għal dawk ir-riskji li jkunu 

sostanzjali u speċifiċi għall-emittent u t-

titoli tiegħu u li huma kkorroborati mill-

kontenut tal-prospett. Prospett m’għandux 

jinkludi fatturi ta’ riskju li jkunu ġeneriċi u 

li jservu biss bħala dikjarazzjonijiet ta’ 

ċaħda, għax dawn jistgħu joskuraw fatturi 

ta’ riskju aktar speċifiċi li l-investituri 

għandhom ikunu konxji minnhom, u 

b’hekk jipprevjenu milli l-prospett 

jippreżenta informazzjoni f’forma li tkun 

faċilment analizzabbli, konċiża u li 

tinftiehem. Biex jgħin lill-investituri 

jidentifikaw ir-riskji l-aktar materjali, l-

emittent għandu jkun meħtieġ li jiġbor 

flimkien il-fatturi ta’ riskju speċifiċi u 

jallokahom fost il-kategoriji bbażati fuq 

livelli ta’ materjalità. Numru limitat ta’ 

fatturi ta’ riskju magħżula mill-emittent 

mill-kategorija tal-ogħla materjalità 

għandhom jiġu inklużi fis-sommarju. 

Minkejja dan ta' hawn fuq, il-fatturi 

kollha ta’ riskju tal-ogħla materjalità 

għandhom jiġu inklużi fis-sommarju u 

għalhekk ma jistax jiġi applikat limitu 

massimu arbitrarju.  

Or. en 

 

Emenda  213 

Philippe De Backer 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 51 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(51) Li l-emittenti jitħallew jinkorporaw (51) Li l-emittenti jitħallew jinkorporaw 
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b’dokumenti ta' referenza li jkun fih l-

informazzjoni li għandha tiġi żvelata fi 

prospett - sakemm id-dokumenti 

inkorporati b’referenza jkunu ġew 

ippubblikati qabel electronikament - 

għandha tiffaċilita l-proċedura tat-tfassil ta’ 

prospett u tbaxxi l-ispejjeż għall-emittenti 

mingħajr ma tiġi pprerikolata l-protezzjoni 

tal-investitur . Madankollu, dan l-għan tas-

simplifikazzjoni u ta’ tnaqqis tal-ispejjeż 

biex jitħejja prospett m’għandux jinkiseb 

għad-detriment tal-interessi l-oħra li l-

prospett huwa intiż li jipproteġi, inkluża l-

aċċessibbiltà tal-informazzjoni. Il-lingwa 

użata għall-informazzjoni inkorporata 

b’referenza għandha ssegwi r-reġim 

lingwistiku li japplika għall-prospetti. 

Informazzjoni inkorporata b’referenza 

tista’ tirreferi għad-dejta storika, 

madankollu fejn din l-informazzjoni ma 

tibqax rilevanti minħabba bidla materjali, 

dan għandu jiġi ddikjarat b’mod ċar fil-

prospett u għandha tiġi pprovduta wkoll 

informazzjoni aġġornata. 

b’dokumenti ta' referenza li jkun fih l-

informazzjoni li għandha tiġi żvelata fi 

prospett jew prospett bażi - sakemm id-

dokumenti inkorporati b’referenza jkunu 

ġew ippubblikati qabel electronikament - 

għandha tiffaċilita l-proċedura tat-tfassil ta’ 

prospett u tbaxxi l-ispejjeż għall-emittenti 

mingħajr ma tiġi pprerikolata l-protezzjoni 

tal-investitur. Madankollu, dan l-għan tas-

simplifikazzjoni u ta’ tnaqqis tal-ispejjeż 

biex jitħejja prospett m’għandux jinkiseb 

għad-detriment tal-interessi l-oħra li l-

prospett huwa intiż li jipproteġi, inkluża l-

aċċessibbiltà tal-informazzjoni. Il-lingwa 

użata għall-informazzjoni inkorporata 

b’referenza għandha ssegwi r-reġim 

lingwistiku li japplika għall-prospetti. 

Informazzjoni inkorporata b’referenza 

tista’ tirreferi għad-dejta storika, 

madankollu fejn din l-informazzjoni ma 

tibqax rilevanti minħabba bidla materjali, 

dan għandu jiġi ddikjarat b’mod ċar fil-

prospett u għandha tiġi pprovduta wkoll 

informazzjoni aġġornata. Barra minn 

hekk, l-emittenti frekwenti għandhom 

ikunu liberi li jagħżlu li jinkorporaw 

kwalunkwe bidla għad-dokument tar-

reġistrazzjoni universali permezz ta' 

referenza dinamika fil-prospett. Tali 

referenza dinamika tiżgura li l-qarrej jiġi 

riferut dejjem għall-verżjoni l-iktar 

reċenti tad-dokument tar-reġistrazzjoni 

universali, mingħajr il-bżonn ta' 

suppliment. L-użu ta’ referenza dinamika 

minflok suppliment m’għandux jaffettwa 

d-dritt ta' rtirar tal-investitur. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Tissostitwixxi l-emenda 17 tal-abbozz ta’ rapport. Iż-żieda tal-aħħar sentenza "L-użu ta’ 

referenza dinamika minflok suppliment m’għandux jaffettwa d-dritt ta' rtirar tal-investitur." 

 

Emenda  214 

Philippe De Backer 



 

PE582.054v01-00 64/133 AM\1092631MT.doc 

MT 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 52 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(52) Kwalunkwe informazzjoni regolata, 

kif iddefinita fl-Artikolu 2(1)(k) tad-

Direttiva 2004/109/KE, għandha tkunu 

eliġibbli għall-inkorporazzjoni b’referenza 

fi prospett. L-emittenti li t-titoli tagħhom 

ikunu negozjati f’faċilità multilaterali tan-

negozjar, u l-emittenti li huma eżentati 

milli jippubblikaw ir-rapporti finanzjarji 

annwali u ta’ kull sitt xhur skont l-Artikolu 

8(1)(b) tad-Direttiva 2004/109/KE, 

għandhom jitħallew ukoll biex jinkorporaw 

b’referenza fi prospett l-informazzjoni 

finanzjarja annwali u interim tagħhom 

kollha jew parzjali, ir-rapporti ta’ verifika, 

ir-rapporti finanzjarji, ir-rapporti ta’ 

ġestjoni jew dikjarazzjonijiet ta’ 

governanza korporattiva, sakemm dawn 

ikunu ppubblikati elettronikament. 

(52) Kwalunkwe informazzjoni regolata 

għandha tkunu eliġibbli għall-

inkorporazzjoni b’referenza fi prospett. L-

emittenti li t-titoli tagħhom ikunu negozjati 

f’faċilità multilaterali tan-negozjar, u l-

emittenti li huma eżentati milli 

jippubblikaw ir-rapporti finanzjarji annwali 

u ta’ kull sitt xhur skont l-Artikolu 8(1)(b) 

tad-Direttiva 2004/109/KE, għandhom 

jitħallew ukoll biex jinkorporaw 

b’referenza fi prospett l-informazzjoni 

finanzjarja annwali u interim tagħhom 

kollha jew parzjali, ir-rapporti ta’ verifika, 

ir-rapporti finanzjarji, ir-rapporti ta’ 

ġestjoni jew dikjarazzjonijiet ta’ 

governanza korporattiva, sakemm dawn 

ikunu ppubblikati elettronikament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Emenda teknika marbuta mal-emenda dwar id-definizzjoni ta’ “informazzjoni regolata” 

 

Emenda  215 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 53 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(53) Mhux l-emittenti kollha jkollhom 

aċċess għall-informazzjoni u gwida 

adegwati dwar l-iskrutinju u l-proċess ta’ 

approvazzjoni u l-passi meħtieġa li jridu 

jsegwu biex ikollhom prospett approvat, 

peress li jeżistu metodi differenti mill-

awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri. 

(53) Mhux l-emittenti kollha jkollhom 

aċċess għall-informazzjoni u gwida 

adegwati dwar il-proċess ta’ skrutinju u 

ta' approvazzjoni u l-passi meħtieġa li jridu 

jsegwu biex ikollhom prospett approvat, 

peress li jeżistu metodi differenti mill-

awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri. 
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Dan ir-Regolament għandu jelimina dawn 

id-differenzi billi jiġu armonizzati r-regoli 

li japplikaw għall-proċess ta’ skrutinju u l-

approvazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-

awtoritajiet kompetenti kollha jsegwu 

metodu konverġenti meta tkun qed tiġi 

analizzata l-kompletezza, il-konsistenza u 

l-intelliġibilità tal-informazzjoni li tinsab fi 

prospett. Gwida dwar kif jitolbu l-

approvazzjoni ta’ prospett għandha tkun 

disponibbli pubblikament fuq il-websajts 

tal-awtoritajiet kompetenti. L-ESMA 

għandha jkollha rwol ewlieni fit-trawwim 

ta’ konverġenza superviżorja f’dan il-

qasam billi tuża s-setgħat tagħha skont ir-

Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill13. B'mod 

partikolari, l-ESMA għandha twettaq 

reviżjonijiet orizzontali li jkopru l-

attivitajiet tal-awtoritajiet kompetenti skont 

dan ir-Regolament fi ħdan qafas ta’ żmien 

xieraq qabel ir-reviżjoni ta’ dan ir-

Regolament u skont ir-Regolament (UE) 

Nru 1095/2010. 

Dan ir-Regolament għandu jelimina dawn 

id-differenzi billi jiġu armonizzati r-regoli 

li japplikaw għall-proċess ta’ skrutinju u 

ta' approvazzjoni u jissimplifika l-proċess 

ta' approvazzjoni mill-awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti sabiex jiġi żgurat li 

l-awtoritajiet kompetenti kollha jsegwu 

metodu konverġenti meta tkun qed tiġi 

analizzata l-kompletezza, il-konsistenza u 

l-intelliġibilità tal-informazzjoni li tinsab fi 

prospett. Gwida dwar kif jitolbu l-

approvazzjoni ta’ prospett għandha tkun 

disponibbli pubblikament fuq il-websajts 

tal-awtoritajiet kompetenti. L-ESMA 

għandha jkollha rwol ewlieni fit-trawwim 

ta’ konverġenza superviżorja f’dan il-

qasam billi tuża s-setgħat tagħha skont ir-

Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill13. B'mod 

partikolari, l-ESMA għandha twettaq 

reviżjonijiet orizzontali li jkopru l-

attivitajiet tal-awtoritajiet kompetenti skont 

dan ir-Regolament fi ħdan qafas ta’ żmien 

xieraq qabel ir-reviżjoni ta’ dan ir-

Regolament u skont ir-Regolament (UE) 

Nru 1095/2010. 

__________________ __________________ 

13Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ 

Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità 

Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea 

tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-

Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE 

(ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84) 

13Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ 

Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità 

Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea 

tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-

Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE 

(ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84) 

Or. en 

 

Emenda  216 

Philippe De Backer 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 53 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (53a) L-ESMA għandha tagħmel 

valutazzjoni dwar it-tfassil, il-

finanzjament u l-operat ta’ sistema 

ċentrali tal-fluss tax-xogħol fil-kuntest 

tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali flimkien 

mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 

Or. en 

 

Emenda  217 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 54 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(54) Biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-swieq 

tal-Istati Membri, huwa importanti li t-

tariffi mitluba mill-awtoritajiet kompetenti 

għall-approvazzjoni u l-iddepożitar tal-

prospetti u d-dokumenti relatati tagħhom 

jiġu żvelati. 

(54) Biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-swieq 

tal-Istati Membri, huwa importanti li t-

tariffi mitluba mill-awtoritajiet kompetenti 

għall-approvazzjoni u l-iddepożitar tal-

prospetti u d-dokumenti relatati tagħhom 

jiġu żvelati. It-tariffi imposti fuq l-

emittenti stabbiliti f’pajjiż terz għandhom 

jirriflettu l-piż addizzjonali li tali 

stabbiliment joħloq għall-awtorità 

nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri 

fejn jinħarġu t-titoli. 

Or. en 

 

Emenda  218 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 55 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(55) Peress li l-internet jiżgura l-aċċess 

faċli għall-informazzjoni, u sabiex tiġi 

żgurata l-aċċessibbiltà aħjar għall-

(55) Peress li l-internet jiżgura l-aċċess 

faċli għall-informazzjoni, u sabiex tiġi 

żgurata l-aċċessibbiltà aħjar għall-



 

AM\1092631MT.doc 67/133 PE582.054v01-00 

 MT 

investituri, il-prospett approvat għandu 

dejjem jiġi ppubblikat f’forma elettronika. 

Il-prospett għandu jkun ippubblikat 

f’sezzjoni ddedikata tal-websajt tal-

emittent, l-offerent jew tal-persuna li titlob 

l-ammissjoni, jew, fejn applikabbli, fuq il-

websajt tal-intermedjarji finanzjarji fejn 

iqiegħdu jew ibiegħu t-titoli, inklużi l-

aġenti li jħallsu, jew fuq il-websajt tas-suq 

irregolat fejn wieħed ifittex l-ammissjoni 

għall-kummerċ, jew tal-operatur tal-faċilità 

tan-negozjar multilaterali, u jiġi trażmess 

mill-awtorità kompetenti lill-ESMA 

flimkien mad-dejta rilevanti li tippermetti 

l-klassifikazzjoni tiegħu. L-ESMA 

għandha tipprovdi mekkaniżmu tal-ħażna 

ċentralizzata ta’ prospetti li jippermettu l-

aċċess mingħajr ħlas u faċilitajiet ta’ tiftix 

xierqa għall-pubbliku. Il-prospetti 

għandhom jibqgħu disponibbli għall-

pubbliku għal mill-inqas 10 snin wara l-

pubblikazzjoni tagħhom biex jiżguraw li 

dak il-perjodu tagħhom ta’ disponibbiltà 

pubblika huwa allinjat ma’ dak tar-rapporti 

finanzjarji annwali u ta’ kull sitt xhur skont 

id-Direttiva 2004/109/KE. Il-prospett 

għandu madankollu dejjem ikun 

disponibbli għall-investituri b’mod 

stampat, mingħajr ħlas u fuq talba. 

investituri, il-prospett approvat għandu 

dejjem jiġi ppubblikat f’forma elettronika. 

Il-prospett għandu jkun ippubblikat 

f’sezzjoni ddedikata tal-websajt tal-

emittent, l-offerent jew tal-persuna li titlob 

l-ammissjoni, jew, fejn applikabbli, fuq il-

websajt tal-intermedjarji finanzjarji fejn 

iqiegħdu jew ibiegħu t-titoli, inklużi l-

aġenti li jħallsu, jew fuq il-websajt tas-suq 

irregolat fejn wieħed ifittex l-ammissjoni 

għall-kummerċ, jew tal-operatur tal-faċilità 

tan-negozjar multilaterali, u jiġi trażmess 

mill-awtorità kompetenti lill-ESMA 

flimkien mad-dejta rilevanti li tippermetti 

l-klassifikazzjoni tiegħu. L-ESMA 

għandha tipprovdi mekkaniżmu tal-ħażna 

ċentralizzata ta’ prospetti elettroniċi li 

jippermettu l-aċċess mingħajr ħlas u 

faċilitajiet ta’ tiftix xierqa għall-pubbliku. 

Il-prospetti għandhom jibqgħu disponibbli 

għall-pubbliku għal mill-inqas 10 snin 

wara l-pubblikazzjoni tagħhom biex 

jiżguraw li dak il-perjodu tagħhom ta’ 

disponibbiltà pubblika huwa allinjat ma’ 

dak tar-rapporti finanzjarji annwali u ta’ 

kull sitt xhur skont id-Direttiva 

2004/109/KE. 

Or. en 

 

Emenda  219 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 55 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(55) Peress li l-internet jiżgura l-aċċess 

faċli għall-informazzjoni, u sabiex tiġi 

żgurata l-aċċessibbiltà aħjar għall-

investituri, il-prospett approvat għandu 

dejjem jiġi ppubblikat f’forma elettronika. 

Il-prospett għandu jkun ippubblikat 

f’sezzjoni ddedikata tal-websajt tal-

(55) Peress li l-internet jiżgura l-aċċess 

faċli għall-informazzjoni, u sabiex tiġi 

żgurata l-aċċessibbiltà aħjar għall-

investituri, il-prospett approvat għandu 

dejjem jiġi ppubblikat f’forma elettronika. 

Il-prospett għandu jkun ippubblikat 

f’sezzjoni ddedikata tal-websajt tal-
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emittent, l-offerent jew tal-persuna li titlob 

l-ammissjoni, jew, fejn applikabbli, fuq il-

websajt tal-intermedjarji finanzjarji fejn 

iqiegħdu jew ibiegħu t-titoli, inklużi l-

aġenti li jħallsu, jew fuq il-websajt tas-suq 

irregolat fejn wieħed ifittex l-ammissjoni 

għall-kummerċ, jew tal-operatur tal-faċilità 

tan-negozjar multilaterali, u jiġi trażmess 

mill-awtorità kompetenti lill-ESMA 

flimkien mad-dejta rilevanti li tippermetti 

l-klassifikazzjoni tiegħu. L-ESMA 

għandha tipprovdi mekkaniżmu tal-ħażna 

ċentralizzata ta’ prospetti li jippermettu l-

aċċess mingħajr ħlas u faċilitajiet ta’ tiftix 

xierqa għall-pubbliku. Il-prospetti 

għandhom jibqgħu disponibbli għall-

pubbliku għal mill-inqas 10 snin wara l-

pubblikazzjoni tagħhom biex jiżguraw li 

dak il-perjodu tagħhom ta’ disponibbiltà 

pubblika huwa allinjat ma’ dak tar-rapporti 

finanzjarji annwali u ta’ kull sitt xhur skont 

id-Direttiva 2004/109/KE. Il-prospett 

għandu madankollu dejjem ikun 

disponibbli għall-investituri b’mod 

stampat, mingħajr ħlas u fuq talba. 

emittent, l-offerent jew tal-persuna li titlob 

l-ammissjoni, jew, fejn applikabbli, fuq il-

websajt tal-intermedjarji finanzjarji fejn 

iqiegħdu jew ibiegħu t-titoli, inklużi l-

aġenti li jħallsu, jew fuq il-websajt tas-suq 

irregolat fejn wieħed ifittex l-ammissjoni 

għall-kummerċ, jew tal-operatur tal-faċilità 

tan-negozjar multilaterali, u jiġi trażmess 

mill-awtorità kompetenti lill-ESMA 

flimkien mad-dejta rilevanti li tippermetti 

l-klassifikazzjoni tiegħu. L-ESMA 

għandha tipprovdi mekkaniżmu tal-ħażna 

ċentralizzata ta’ prospetti li jippermettu l-

aċċess mingħajr ħlas u faċilitajiet ta’ tiftix 

xierqa għall-pubbliku. Sabiex ikun żgurat 

li l-investituri jkollhom aċċess għal dejta 

affidabbli li tista' tintuża u tiġi analizzata 

b’mod effiċjenti u f’waqtu, informazzjoni 

prinċipali li għaliha ġew definiti 

standards internazzjonali, bħal ISIN u 

LEI, għandha tkun tista’ tinqara minn 

magna, inkluża metadejta. Il-prospetti 

għandhom jibqgħu disponibbli għall-

pubbliku għal mill-inqas 10 snin wara l-

pubblikazzjoni tagħhom biex jiżguraw li 

dak il-perjodu tagħhom ta’ disponibbiltà 

pubblika huwa allinjat ma’ dak tar-rapporti 

finanzjarji annwali u ta’ kull sitt xhur skont 

id-Direttiva 2004/109/KE. Il-prospett 

għandu madankollu dejjem ikun 

disponibbli għall-investituri b’mod 

stampat, mingħajr ħlas u fuq talba. 

Or. en 

 

Emenda  220 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 56 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(56) Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 

armonizzati r-reklami sabiex jiġi evitat li 

tiddgħajjef il-fiduċja pubblika u li jiġi 

ippreġudikat il-funzjonament xieraq tas-

(56) Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 

armonizzati r-reklami sabiex jiġi evitat li 

tiddgħajjef il-fiduċja pubblika u li jiġi 

ippreġudikat il-funzjonament xieraq tas-
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swieq finanzjarji. Is-sens ta’ ġustizzja u l-

preċiżjoni tar-reklami, kif ukoll il-

konsistenza tagħhom mal-kontenut tal-

prospett huma ta’ importanza kbira għall-

protezzjoni tal-investituri, inklużi 

investituri bl-imnut, u s-superviżjoni ta' 

dawn ir-reklami hija parti integrali tar-rwol 

tal-awtoritajiet kompetenti. 

swieq finanzjarji. Is-sens ta’ ġustizzja u l-

preċiżjoni tar-reklami, kif ukoll il-

konsistenza tagħhom mal-kontenut tal-

prospett huma ta’ importanza kbira għall-

protezzjoni tal-investituri, inklużi 

investituri bl-imnut. Mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ passaport skont 

dan ir-Regolament, is-superviżjoni ta' 

dawn ir-reklami hija parti integrali tar-rwol 

tal-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 

ospitanti, minħabba l-kompetenzi 

lingwistiċi tagħhom u l-għarfien aħjar 

tagħhom tal-liġijiet lokali dwar il-

kumpaniji u dwar il-konsumaturi, il-

kultura u l-livell ta' edukazzjoni 

finanzjarja tal-investituri. 

Or. en 

 

Emenda  221 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 56 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(56) Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 

armonizzati r-reklami sabiex jiġi evitat li 

tiddgħajjef il-fiduċja pubblika u li jiġi 

ippreġudikat il-funzjonament xieraq tas-

swieq finanzjarji. Is-sens ta’ ġustizzja u l-

preċiżjoni tar-reklami, kif ukoll il-

konsistenza tagħhom mal-kontenut tal-

prospett huma ta’ importanza kbira għall-

protezzjoni tal-investituri, inklużi 

investituri bl-imnut, u s-superviżjoni ta' 

dawn ir-reklami hija parti integrali tar-

rwol tal-awtoritajiet kompetenti. 

(56) Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 

armonizzati r-reklami sabiex jiġi evitat li 

tiddgħajjef il-fiduċja pubblika u li jiġi 

ippreġudikat il-funzjonament xieraq tas-

swieq finanzjarji. Is-sens ta’ ġustizzja u l-

preċiżjoni tar-reklami, kif ukoll il-

konsistenza tagħhom mal-kontenut tal-

prospett huma ta’ importanza kbira għall-

protezzjoni tal-investituri, inklużi 

investituri bl-imnut. Fid-dawl tal-

prossimità tagħhom, komprensjoni aħjar 

tal-lingwa u għarfien aktar fil-fond tal-

leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti, l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

fejn ir-riklami huma mxerrda għandhom 

ikunu kompetenti għas-superviżjoni ta' 

dawn ir-riklami. 

Or. en 
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Emenda  222 

Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 56 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(56) Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 

armonizzati r-reklami sabiex jiġi evitat li 

tiddgħajjef il-fiduċja pubblika u li jiġi 

ippreġudikat il-funzjonament xieraq tas-

swieq finanzjarji. Is-sens ta’ ġustizzja u l-

preċiżjoni tar-reklami, kif ukoll il-

konsistenza tagħhom mal-kontenut tal-

prospett huma ta’ importanza kbira għall-

protezzjoni tal-investituri, inklużi 

investituri bl-imnut, u s-superviżjoni ta' 

dawn ir-reklami hija parti integrali tar-rwol 

tal-awtoritajiet kompetenti. 

(56) Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 

armonizzati r-reklami sabiex jiġi evitat li 

tiddgħajjef il-fiduċja pubblika u li jiġi 

ippreġudikat il-funzjonament xieraq tas-

swieq finanzjarji. Is-sens ta’ ġustizzja u l-

preċiżjoni tar-reklami, kif ukoll il-

konsistenza tagħhom mal-kontenut tal-

prospett huma ta’ importanza kbira għall-

protezzjoni tal-investituri, inklużi 

investituri bl-imnut, u, mingħajr 

preġudizzju għall-mekkaniżmu ta' 

passaport skont dan ir-Regolament, is-

superviżjoni ta' dawn ir-reklami hija parti 

integrali tar-rwol tal-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri fejn il-

prospett huwa reklamat, minħabba l-ħiliet 

intrinsiċi tagħhom, speċjalment il-

kompetenzi lingwistiċi kif ukoll l-għarfien 

tagħhom tal-liġijiet lokali dwar il-

kumpaniji u l-konsumaturi, il-kultura u l-

livell ta' edukazzjoni finanzjarja tal-

investituri. 

Or. en 

 

Emenda  223 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 56 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(56) Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 

armonizzati r-reklami sabiex jiġi evitat li 

tiddgħajjef il-fiduċja pubblika u li jiġi 

ippreġudikat il-funzjonament xieraq tas-

(56) Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 

armonizzati r-reklami sabiex jiġi evitat li 

tiddgħajjef il-fiduċja pubblika u li jiġi 

ippreġudikat il-funzjonament xieraq tas-
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swieq finanzjarji. Is-sens ta’ ġustizzja u l-

preċiżjoni tar-reklami, kif ukoll il-

konsistenza tagħhom mal-kontenut tal-

prospett huma ta’ importanza kbira għall-

protezzjoni tal-investituri, inklużi 

investituri bl-imnut, u s-superviżjoni ta' 

dawn ir-reklami hija parti integrali tar-rwol 

tal-awtoritajiet kompetenti. 

swieq finanzjarji. Is-sens ta’ ġustizzja u l-

preċiżjoni tar-reklami, kif ukoll il-

konsistenza tagħhom mal-kontenut tal-

prospett huma ta’ importanza kbira għall-

protezzjoni tal-investituri, inklużi 

investituri bl-imnut, u s-superviżjoni ta' 

dawn ir-reklami hija parti integrali tar-rwol 

tal-awtoritajiet kompetenti. L-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri fejn ir-

reklami huma mxerrda għandhom ikunu 

responsabbli għas-superviżjoni tar-

reklami li jsiru f’dak l-Istat Membru. 

Or. en 

 

Emenda  224 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 56 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(56) Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 

armonizzati r-reklami sabiex jiġi evitat li 

tiddgħajjef il-fiduċja pubblika u li jiġi 

ippreġudikat il-funzjonament xieraq tas-

swieq finanzjarji. Is-sens ta’ ġustizzja u l-

preċiżjoni tar-reklami, kif ukoll il-

konsistenza tagħhom mal-kontenut tal-

prospett huma ta’ importanza kbira għall-

protezzjoni tal-investituri, inklużi 

investituri bl-imnut, u s-superviżjoni ta' 

dawn ir-reklami hija parti integrali tar-rwol 

tal-awtoritajiet kompetenti. 

(56) Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 

armonizzati r-reklami sabiex jiġi evitat li 

tiddgħajjef il-fiduċja pubblika u li jiġi 

ippreġudikat il-funzjonament xieraq tas-

swieq finanzjarji. Is-sens ta’ ġustizzja u l-

preċiżjoni tar-reklami, kif ukoll il-

konsistenza tagħhom mal-kontenut tal-

prospett huma ta’ importanza kbira għall-

protezzjoni tal-investituri, inklużi 

investituri bl-imnut, u s-superviżjoni ta' 

dawn ir-reklami hija parti integrali tar-rwol 

tal-awtoritajiet kompetenti, bil-

kooperazzjoni tal-Istati Membri ta’ 

domiċilju u dawk ospitanti u soġġetti 

għall-medjazzjoni tal-ESMA fil-każ ta' 

tilwim. 

Or. en 

 

Emenda  225 

Neena Gill 
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Proposta għal regolament 

Premessa 59 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(59) L-obbligu tal-emittent li jittraduċi l-

prospett kollu fil-lingwi uffiċjali kollha 

rilevanti jiskoraġġixxi l-offerti 

transkonfinali jew il-kummerċ multiplu. 

Biex jiġu faċilitati offerti transkonfinali, 

fejn il-prospett jitfassal f’lingwa li hi 

komuni fl-isfera tal-finanzi internazzjonali, 

is-sommarju biss għandu jiġi tradott fil-

lingwa(i) uffiċjali tal-Istat Membru 

ospitanti jew ta’ domiċilju. 

(59) L-obbligu tal-emittent li jittraduċi l-

prospett kollu fil-lingwi uffiċjali kollha 

rilevanti jiskoraġġixxi l-offerti 

transkonfinali jew il-kummerċ multiplu. 

Biex jiġu faċilitati offerti transkonfinali, 

fejn il-prospett jitfassal f’lingwa li hi 

komuni fl-isfera tal-finanzi internazzjonali, 

is-sommarju biss għandu jiġi tradott fil-

lingwa(i) uffiċjali tal-Istat Membru 

ospitanti jew ta’ domiċilju jew f'waħda 

mil-lingwi uffiċjali użata f'parti tal-Istat 

Membru fejn il-prodott ta' investiment 

huwa distribwit. 

Or. en 

 

Emenda  226 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 59 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(59) L-obbligu tal-emittent li jittraduċi l-

prospett kollu bil-lingwi uffiċjali kollha 

rilevanti jiskoraġġixxi l-offerti 

transkonfinali jew il-kummerċ multiplu. 

Biex jiġu faċilitati offerti transkonfinali, 

fejn il-prospett jitfassal f’lingwa li hi 

komuni fl-isfera tal-finanzi internazzjonali, 

is-sommarju biss għandu jiġi tradott fil-

lingwa(i) uffiċjali tal-Istat Membru 

ospitanti jew ta’ domiċilju. 

(59) L-obbligu tal-emittent li jittraduċi l-

prospett kollu bil-lingwi uffiċjali kollha 

rilevanti jiskoraġġixxi l-offerti 

transkonfinali jew il-kummerċ multiplu. 

Biex jiġu faċilitati offerti transkonfinali, 

meta l-prospett jitfassal b’lingwa li hi 

komuni fl-isfera tal-finanzi internazzjonali, 

is-sommarju biss għandu jiġi tradott bil-

lingwa(i) uffiċjali tal-Istat Membru jew tal-

Istati membri fejn isir il-ħruġ. 

Or. es 

 

Emenda  227 

Jonás Fernández 
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Proposta għal regolament 

Premessa 60 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(60) L-awtorità kompetenti tal-Istat 

Membru ospitanti għandha tkun intitolata 
li tirċievi ċertifikat mill-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju 

li jiddikjara illi l-prospett tfassal skont dan 

ir-Regolament. L-awtorità kompetenti tal-

Istat Membru ta’ domiċilju għandha 

tinnotifika wkoll lill-emittent jew il-

persuna responsabbli għat-tfassil tal-

prospett taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tal-

prospett li huwa indirizzat lill-awtorità tal-

Istat Membru ospitanti sabiex jipprovdi 

lill-emittent jew il-persuna responsabbli 

mit-tfassil tal-prospett iċ-ċertezza dwar 

jekk u meta tkun seħħet in-notifika. 

(60) L-awtoritajiet kompetenti ta' Stati 

Membri oħra għandhom ikunu intitolati li 

jirċievu ċertifikat mill-awtorità kompetenti 

tal-Istat Membru fejn l-emittent ikollu l-

uffiċċju reġistrat tiegħu fejn  jiddikjara li 

l-prospett tfassal skont dan ir-Regolament. 

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' 

domiċilju tal-emittent għandha tinnotifika 

wkoll lill-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett taċ-

ċertifikat ta' approvazzjoni tal-prospett, 

validu fi kwanlunkwe Stat Membru,  

sabiex tipprovdi lill-emittent jew il-persuna 

responsabbli mit-tfassil tal-prospett iċ-

ċertezza dwar jekk u meta tkun seħħet in-

notifika. 

Or. es 

 

Emenda  228 

Markus Ferber 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 60 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(60) L-awtorità kompetenti tal-Istat 

Membru ospitanti għandha tkun intitolata li 

tirċievi ċertifikat mill-awtorità kompetenti 

tal-Istat Membru ta’ domiċilju li jiddikjara 

illi l-prospett tfassal skont dan ir-

Regolament. L-awtorità kompetenti tal-

Istat Membru ta’ domiċilju għandha 

tinnotifika wkoll lill-emittent jew il-

persuna responsabbli għat-tfassil tal-

prospett taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni 

tal-prospett li huwa indirizzat lill-awtorità 

tal-Istat Membru ospitanti sabiex jipprovdi 

lill-emittent jew il-persuna responsabbli 

mit-tfassil tal-prospett iċ-ċertezza dwar 

(60) L-awtorità kompetenti tal-Istat 

Membru ospitanti għandha tkun intitolata li 

tirċievi ċertifikat mill-awtorità kompetenti 

tal-Istat Membru ta’ domiċilju li jiddikjara 

illi l-prospett jew id-dokument ta' 

reġistrazzjoni universali tfasslu skont dan 

ir-Regolament. L-awtorità kompetenti tal-

Istat Membru ta’ domiċilju għandha 

tinnotifika wkoll lill-emittent jew il-

persuna responsabbli għat-tfassil tal-

prospett jew għad-dokument ta’ 

reġistrazzjoni universali dwar iċ-ċertifikat 
ta’ approvazzjoni tal-prospett jew id-

dokument ta' reġistrazzjoni universali, li 
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jekk u meta tkun seħħet in-notifika. huwa indirizzat lill-awtorità tal-Istat 

Membru ospitanti sabiex jipprovdi lill-

emittent jew il-persuna responsabbli mit-

tfassil tal-prospett iċ-ċertezza dwar jekk u 

meta tkun seħħet in-notifika. 

Or. de 

 

Emenda  229 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 60 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(60) L-awtorità kompetenti tal-Istat 

Membru ospitanti għandha tkun intitolata 

li tirċievi ċertifikat mill-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju 

li jiddikjara illi l-prospett tfassal skont 

dan ir-Regolament. L-awtorità kompetenti 

tal-Istat Membru ta’ domiċilju għandha 

tinnotifika wkoll lill-emittent jew il-

persuna responsabbli għat-tfassil tal-

prospett taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tal-

prospett li huwa indirizzat lill-awtorità tal-

Istat Membru ospitanti sabiex jipprovdi 

lill-emittent jew il-persuna responsabbli 

mit-tfassil tal-prospett iċ-ċertezza dwar 

jekk u meta tkun seħħet in-notifika. 

(60) L-awtorità kompetenti tal-Istat 

Membru ta' domiċilju għandha tinnotifika 

lill-ESMA u lill-emittent jew il-persuna 

responsabbli għat-tfassil tal-prospett taċ-

ċertifikat ta’ approvazzjoni tal-prospett 

sabiex jipprovdi lill-emittent jew il-persuna 

responsabbli mit-tfassil tal-prospett iċ-

ċertezza dwar jekk u meta tkun seħħet in-

notifika. 

Or. en 

 

Emenda  230 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 60 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(60) L-awtorità kompetenti tal-Istat 

Membru ospitanti għandha tkun intitolata 

li tirċievi ċertifikat mill-awtorità 

(60) L-ESMA għandha taġixxi bħala 

awtorità amministrattiva kompetenti 

waħda responsabbli għat-twettiq tal-
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kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju 

li jiddikjara illi l-prospett tfassal skont dan 

ir-Regolament. L-awtorità kompetenti tal-

Istat Membru ta’ domiċilju għandha 

tinnotifika wkoll lill-emittent jew il-

persuna responsabbli għat-tfassil tal-

prospett taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tal-

prospett li huwa indirizzat lill-awtorità tal-

Istat Membru ospitanti sabiex jipprovdi 

lill-emittent jew il-persuna responsabbli 

mit-tfassil tal-prospett iċ-ċertezza dwar 

jekk u meta tkun seħħet in-notifika. 

kompiti li jirriżultaw minn dan ir-

Regolament. L-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 22 tar-

Regolament (UE) Nru 596/2014, tal-Istat 

Membru tad-domiċilju u dak ospitanti 

għandhom ikunu intitolati li jirċievu 

ċertifikat mill-awtorità kompetenti li 

jiddikjara illi l-prospett tfassal skont dan ir-

Regolament. L-awtorità kompetenti tal-

Istat Membru ta’ domiċilju għandha 

tinnotifika wkoll lill-emittent jew il-

persuna responsabbli għat-tfassil tal-

prospett taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tal-

prospett li huwa indirizzat lill-awtorità tal-

Istat Membru ospitanti sabiex jipprovdi 

lill-emittent jew il-persuna responsabbli 

mit-tfassil tal-prospett iċ-ċertezza dwar 

jekk u meta tkun seħħet in-notifika. 

Or. en 

 

Emenda  231 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 61 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(61) Sabiex jiġi żgurat li l-għanijiet ta’ dan 

ir-Regolament se jintlaħqu kompletament, 

huwa wkoll meħtieġ li jiġu inklużi fl-

ambitu tiegħu titoli maħruġa minn 

emittenti li jkunu rregolati bil-liġijiet ta’ 

pajjiżi terzi. L-emittenti minn pajjiżi terzi li 

jfasslu prospett skont dan ir-Regolament 

għandhom jaħtru rappreżentant fost l-

entitajiet li jwettqu attivitajiet irregolati u 

ssorveljati skont ir-regolament tas-servizzi 

finanzjarji tal-UE, biex iservi bħala punt ta’ 

kuntatt għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. 

Ir-rappreżentant għandu jiżgura l-

konformità, flimkien mal-emittent, mad-

dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 

Sabiex jiġu żgurati skambji ta’ 

informazzjoni u kooperazzjoni ma’ 

awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi rigward l-

(61) Sabiex jiġi żgurat li l-għanijiet ta’ dan 

ir-Regolament se jintlaħqu kompletament, 

huwa wkoll meħtieġ li jiġu inklużi fl-

ambitu tiegħu titoli maħruġa minn 

emittenti li jkunu rregolati bil-liġijiet ta’ 

pajjiżi terzi. L-emittenti minn pajjiżi terzi li 

jfasslu prospett skont dan ir-Regolament 

għandhom jaħtru rappreżentant fost l-

entitajiet li jwettqu attivitajiet irregolati u 

ssorveljati skont ir-regolament tas-servizzi 

finanzjarji tal-UE, biex iservi bħala punt ta’ 

kuntatt għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. 

Ir-rappreżentant għandu jiżgura l-

konformità, flimkien mal-emittent, mad-

dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 

Sabiex jiġu żgurati skambji ta' 

informazzjoni u kooperazzjoni ma' 

awtoritajiet ta' pajjiżi terzi rigward l-
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infurzar effettiv ta’ dan ir-Regolament, l-

awtoritajiet kompetenti għandhom 

jikkonkludu arranġamenti ta’ 

kooperazzjoni mal-kontropartijiet tagħhom 

f’pajjiżi terzi. Kull trasferiment ta’ dejta 

personali mwettaq abbażi ta’ dawk il-

ftehimiet għandu jkun konformi mad-

Direttiva 95/46/KE u mar-Regolament 

(KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill. . 

infurzar effettiv ta' dan ir-Regolament, l-

ESMA għandha tikkonkludi arranġamenti 

ta' kooperazzjoni mal-kontropartijiet 

tagħhom f'pajjiżi terzi. Kull trasferiment 

ta’ dejta personali mwettaq abbażi ta’ dawk 

il-ftehimiet għandu jkun konformi mad-

Direttiva 95/46/KE u mar-Regolament 

(KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill. . 

Or. es 

 

Emenda  232 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 61 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(61) Sabiex jiġi żgurat li l-għanijiet ta’ dan 

ir-Regolament se jintlaħqu kompletament, 

huwa wkoll meħtieġ li jiġu inklużi fl-

ambitu tiegħu titoli maħruġa minn 

emittenti li jkunu rregolati bil-liġijiet ta’ 

pajjiżi terzi. L-emittenti minn pajjiżi terzi 

li jfasslu prospett skont dan ir-

Regolament għandhom jaħtru 

rappreżentant fost l-entitajiet li jwettqu 

attivitajiet irregolati u ssorveljati skont ir-

regolament tas-servizzi finanzjarji tal-UE, 

biex iservi bħala punt ta’ kuntatt għall-

finijiet ta’ dan ir-Regolament. Ir-

rappreżentant għandu jiżgura l-

konformità, flimkien mal-emittent, mad-

dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 
Sabiex jiġu żgurati skambji ta’ 

informazzjoni u kooperazzjoni ma’ 

awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi rigward l-

infurzar effettiv ta’ dan ir-Regolament, l-

awtoritajiet kompetenti għandhom 

jikkonkludu arranġamenti ta’ 

kooperazzjoni mal-kontropartijiet tagħhom 

f’pajjiżi terzi. Kull trasferiment ta’ dejta 

personali mwettaq abbażi ta’ dawk il-

ftehimiet għandu jkun konformi mad-

(61) Sabiex jiġi żgurat li l-għanijiet ta’ dan 

ir-Regolament se jintlaħqu kompletament, 

huwa wkoll meħtieġ li jiġu inklużi fl-

ambitu tiegħu titoli maħruġa minn 

emittenti li jkunu rregolati bil-liġijiet ta’ 

pajjiżi terzi. Sabiex jiġu żgurati skambji ta’ 

informazzjoni u kooperazzjoni ma’ 

awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi rigward l-

infurzar effettiv ta’ dan ir-Regolament, l-

awtoritajiet kompetenti għandhom 

jikkonkludu arranġamenti ta’ 

kooperazzjoni mal-kontropartijiet tagħhom 

f’pajjiżi terzi. Kull trasferiment ta’ dejta 

personali mwettaq abbażi ta’ dawk il-

ftehimiet għandu jkun konformi mad-

Direttiva 95/46/KE u mar-Regolament 

(KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill. 
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Direttiva 95/46/KE u mar-Regolament 

(KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill. . 

Or. en 

 

Emenda  233 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 61 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(61) Sabiex jiġi żgurat li l-għanijiet ta’ dan 

ir-Regolament se jintlaħqu kompletament, 

huwa wkoll meħtieġ li jiġu inklużi fl-

ambitu tiegħu titoli maħruġa minn 

emittenti li jkunu rregolati bil-liġijiet ta’ 

pajjiżi terzi. L-emittenti minn pajjiżi terzi 

li jfasslu prospett skont dan ir-

Regolament għandhom jaħtru 

rappreżentant fost l-entitajiet li jwettqu 

attivitajiet irregolati u ssorveljati skont ir-

regolament tas-servizzi finanzjarji tal-UE, 

biex iservi bħala punt ta’ kuntatt għall-

finijiet ta’ dan ir-Regolament. Ir-

rappreżentant għandu jiżgura l-

konformità, flimkien mal-emittent, mad-

dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 
Sabiex jiġu żgurati skambji ta’ 

informazzjoni u kooperazzjoni ma’ 

awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi rigward l-

infurzar effettiv ta’ dan ir-Regolament, l-

awtoritajiet kompetenti għandhom 

jikkonkludu arranġamenti ta’ 

kooperazzjoni mal-kontropartijiet tagħhom 

f’pajjiżi terzi. Kull trasferiment ta’ dejta 

personali mwettaq abbażi ta’ dawk il-

ftehimiet għandu jkun konformi mad-

Direttiva 95/46/KE u mar-Regolament 

(KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill. . 

(61) Sabiex jiġi żgurat li l-għanijiet ta’ dan 

ir-Regolament se jintlaħqu kompletament, 

huwa wkoll meħtieġ li jiġu inklużi fl-

ambitu tiegħu titoli maħruġa minn 

emittenti li jkunu rregolati bil-liġijiet ta’ 

pajjiżi terzi. Sabiex jiġu żgurati skambji ta’ 

informazzjoni u kooperazzjoni ma’ 

awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi rigward l-

infurzar effettiv ta’ dan ir-Regolament, l-

awtoritajiet kompetenti għandhom 

jikkonkludu arranġamenti ta’ 

kooperazzjoni mal-kontropartijiet tagħhom 

f’pajjiżi terzi. Kull trasferiment ta’ dejta 

personali mwettaq abbażi ta’ dawk il-

ftehimiet għandu jkun konformi mad-

Direttiva 95/46/KE u mar-Regolament 

(KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill. 

Or. en 
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Emenda  234 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 62 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(62) Varjetà ta’ awtoritajiet kompetenti fl-

Istati Membri, b’responsabbiltajiet 

differenti, toħloq spejjeż bla ħtieġa u 

duplikazzjoni ta’ responsabbiltajiet 

mingħajr ma jkun hemm benefiċċju 

addizzjonali. F’kull Stat Membru 

għandha tinħatar awtorità kompetenti 

waħda sabiex tapprova l-prospetti u 

tassumi r-responsabbiltà għas-sorveljanza 

tal-konformità ma’ dan ir-Regolament. Dik 

l-awtorità kompetenti għandha tiġi 

stabbilita bħala awtorità amministrattiva 

u f'tali forma li l-indipendenza tagħha 

mill-atturi ekonomiċi tkun garantita u 

sabiex jiġu evitati kunflitti ta’ interess. Il-

ħatra ta’ awtorità kompetenti għall-

approvazzjoni ta’ prospett m’għandhiex 

teskludi l-kooperazzjoni bejn din l-awtorità 

kompetenti u entitajiet oħra, bħar-

regolaturi bankarji u tal-assigurazzjoni jew 

l-awtoritajiet ta’ ħruġ ta’ ishma, bil-ħsieb li 

tiggarantixxi skrutinju effiċjenti u l-

approvazzjoni tal-prospetti fl-interess tal-

emittenti, l-investituri, il-parteċipanti fis-

suq u s-swieq bl-istess mod. Id-

delegazzjoni tal-kompiti minn awtorità 

kompetenti lil entità oħra għandha tkun 

awtorizzata biss fejn din tkun relatata mal-

pubblikazzjoni tal-prospetti approvati. 

(62) Varjetà ta’ awtoritajiet kompetenti fl-

Istati Membri, b’responsabbiltajiet 

differenti, toħloq spejjeż bla ħtieġa u 

duplikazzjoni ta’ responsabbiltajiet 

mingħajr ma jkun hemm benefiċċju 

addizzjonali. Għalhekk l-ESMA, bħala l-

awtorità kompetenti waħda hija stabbilita 

sabiex tapprova l-prospetti u tassumi r-

responsabbiltà għas-sorveljanza tal-

konformità ma’ dan ir-Regolament. L-

ESMA għandha taġixxi b’tali mod li tiġi 

ggarantita l-indipendenza tagħha mill-

atturi ekonomiċi u li jiġu evitati l-kunflitti 

ta’ interess. Il-ħatra tal-ESMA bħala 

awtorità kompetenti waħda għall-

approvazzjoni ta’ prospett m’għandhiex 

teskludi l-kooperazzjoni bejn din l-awtorità 

kompetenti u entitajiet oħra, bħar-

regolaturi bankarji u tal-assigurazzjoni jew 

l-awtoritajiet ta’ ħruġ ta’ ishma, bil-ħsieb li 

tiggarantixxi skrutinju effiċjenti u l-

approvazzjoni tal-prospetti fl-interess tal-

emittenti, l-investituri, il-parteċipanti fis-

suq u s-swieq bl-istess mod. Id-

delegazzjoni tal-kompiti mill-awtorità 

kompetenti lil entità oħra għandha tkun 

awtorizzata biss fejn din tkun relatata mal-

pubblikazzjoni tal-prospetti approvati. 

Or. en 

 

Emenda  235 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 63 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(63) Sett ta’ għodod u setgħat u riżorsi 

effettivi għall-awtoritajiet kompetenti ta’ 

kull Stat Membru jiggarantixxi l-effettività 

tas-superviżjoni. Dan ir-Regolament 

għalhekk b’mod partikolari jipprevedi sett 

minimu ta’ setgħat superviżorji u 

investigattivi li għandhom jingħataw lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

f’konformità mal-liġi nazzjonali. Dawk is-

setgħat għandhom jiġu eżerċitati, fejn il-

liġi nazzjonali tkun tirrikjedi dan, permezz 

ta’ applikazzjoni lill-awtoritajiet ġudizzjarji 

kompetenti. Meta jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom skont dan ir-Regolament l-

awtoritajiet kompetenti u l-ESMA 

għandhom jaġixxu b’mod oġġettiv u 

imparzjali u jibqgħu awtonomi fit-teħid 

tad-deċiżjoni tagħhom. 

(63) Sett ta’ għodod u setgħat u riżorsi 

effettivi għall-awtorità kompetenti 

jiggarantixxi l-effettività tas-superviżjoni. 

Dan ir-Regolament għalhekk b’mod 

partikolari jipprevedi sett minimu ta’ 

setgħat superviżorji u investigattivi li 

għandhom jingħataw lill-awtorità 

kompetenti f’konformità mal-liġi 

nazzjonali. Dawk is-setgħat għandhom jiġu 

eżerċitati, fejn il-liġi nazzjonali tkun 

tirrikjedi dan, permezz ta’ applikazzjoni 

lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti. Fl-

eżerċizzju tas-setgħat tagħha skont dan ir-

Regolament, l-awtorità kompetenti 

għandha taġixxi b’mod oġġettiv u 

imparzjali u għandha tibqa' awtonoma fit-

teħid ta’ deċiżjonijiet tagħha. 

Or. en 

 

Emenda  236 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 63 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(63) Sett ta’ għodod u setgħat u riżorsi 

effettivi għall-awtoritajiet kompetenti ta’ 

kull Stat Membru jiggarantixxi l-effettività 

tas-superviżjoni. Dan ir-Regolament 

għalhekk b’mod partikolari jipprevedi sett 

minimu ta’ setgħat superviżorji u 

investigattivi li għandhom jingħataw lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

f’konformità mal-liġi nazzjonali. Dawk is-

setgħat għandhom jiġu eżerċitati, fejn il-

liġi nazzjonali tkun tirrikjedi dan, permezz 

ta’ applikazzjoni lill-awtoritajiet ġudizzjarji 

kompetenti. Meta jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom skont dan ir-Regolament l-

(63) Sett ta’ għodod u setgħat u riżorsi 

effettivi għall-awtoritajiet kompetenti ta’ 

kull Stat Membru jiggarantixxi l-effettività 

tas-superviżjoni. Dan ir-Regolament 

għalhekk b’mod partikolari jipprevedi sett 

minimu ta’ responsabilitajiet u setgħat 

superviżorji u investigattivi li għandhom 

jingħataw lill-awtoritajiet kompetenti tal-

Istati Membri f’konformità mal-liġi 

nazzjonali. Dawk is-setgħat għandhom jiġu 

eżerċitati, fejn il-liġi nazzjonali tkun 

tirrikjedi dan, permezz ta’ applikazzjoni 

lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti. 

Meta jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont 
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awtoritajiet kompetenti u l-ESMA 

għandhom jaġixxu b’mod oġġettiv u 

imparzjali u jibqgħu awtonomi fit-teħid 

tad-deċiżjoni tagħhom. 

dan ir-Regolament l-awtoritajiet 

kompetenti u l-ESMA għandhom jaġixxu 

b’mod oġġettiv u imparzjali u jibqgħu 

awtonomi fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  237 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 65 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(65) F’konformità mal-Komunikazzjoni 

tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Diċembru 2010 

msejħa “Rinfurzar tar-reġimi tas-sanzjonar 

fis-settur tas-servizzi finanzjarji” u sabiex 

jiġi żgurat li r-rekwiżiti stabbiliti ta’ dan ir-

Regolament jiġu sodisfatti, huwa 

importanti li l-Istati Membri jieħdu l-passi 

meħtieġa biex jiżguraw li l-ksur ta’ dan ir-

Regolament ikun soġġett għal penali 

amministrattivi u miżuri adatti. Dawk il-

penali u miżuri amministrattivi għandhom 

ikunu effikaċi, proporzjonati u disważivi u 

jiżguraw metodu komuni fl-Istati Membri u 

effett deterrenti. Dan ir-Regolament 

m’għandux jillimita l-Istati Membri milli 

jipprevedu sanzjonijiet amministrattivi ta’ 

livelli ogħla. 

(65) F’konformità mal-Komunikazzjoni 

tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Diċembru 2010 

msejħa “Rinfurzar tar-reġimi tas-sanzjonar 

fis-settur tas-servizzi finanzjarji” u sabiex 

jiġi żgurat li r-rekwiżiti stabbiliti ta’ dan ir-

Regolament jiġu sodisfatti, huwa 

importanti li l-Istati Membri jieħdu l-passi 

meħtieġa biex jiżguraw li l-ksur ta’ dan ir-

Regolament ikun soġġett għal penali 

amministrattivi u miżuri adatti. Dawk il-

penali u miżuri amministrattivi għandhom 

ikunu effikaċi, proporzjonati u disważivi u 

jiżguraw metodu komuni fl-Istati Membri u 

effett deterrenti. Dan ir-Regolament 

jistabbilixxi kriterji għal sanzjoni minima 

iżda m’għandux jillimita l-Istati Membri 

milli jipprevedu sanzjonijiet 

amministrattivi ta’ livelli ogħla. 

Or. en 

 

Emenda  238 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 67 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(67) Għalkemm l-Istati Membri jistgħu 

jistabbilixxu regoli għal penali 

amministrattivi u kriminali dwar l-istess 

ksur, l-Istati Membri m’għandhomx 

ikunu meħtieġa jistabbilixxu regoli għal 

penali amministrattivi għall-ksur ta’ dan 

ir-Regolament li huwa soġġett għal-liġi 

kriminali nazzjonali by [daħħal id-data 

tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament]. 

F’konformità mal-liġi nazzjonali, l-Istati 

Membri mhumiex obbligati li jimponu 

kemm penali amministrattivi u kriminali 

għall-istess reat, iżda għandhom ikunu 

jistgħu jagħmlu dan jekk dan ikun 

permess mil-liġi nazzjonali tagħhom. 

Madankollu, iż-żamma ta’ penali 

kriminali minflok penali amministrattivi 

għall-ksur ta’ dan ir-Regolament 

m’għandhiex tnaqqas jew taffettwa b’xi 

mod ieħor il-kapaċità tal-awtoritajiet 

kompetenti li jikkooperaw, jaċċedu u 

jiskambjaw informazzjoni fil-ħin mal-

awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri 

oħra għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 

inkluż wara kwalunkwe riferiment tal-

ksur rilevanti lill-awtoritajiet ġudizzjarji 

kompetenti għal prosekuzzjoni kriminali. 

(67) Dan ir-Regolament jispeċifika r-

rekwiżiti minimi għall-Istati Membri biex 

jistabbilixxu regoli għal penali 

amministrattivi dwar l-istess ksur. Din id-

dispożizzjoni għandha tiżgura li l-istess 

penali tapplika madwar l-Unjoni għal 

kwalunkwe ksur. 

Or. en 

 

Emenda  239 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 68 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (68a) Sabiex teżamina r-raġunijiet l-għala 

hemm stimi ta’ spejjeż li jvarjaw ħafna, 

biex tinforma lil-leġiżlaturi u biex 

tippromwovi l-kompetizzjoni fost il-

fornituri ta’ servizzi relatati mat-tfassil 
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tal-prospetti, l-ESMA għandha tipprovdi 

statistika dettaljata dwar l-ispejjeż tal-

produzzjoni ta’ prospett, flimkien ma’ 

analiżi tal-effikaċja ta’ kompetizzjoni bejn 

fornituri tas-servizzi involuti fit-tfassil ta’ 

prospetti u rakkomandazzjonijiet dwar kif 

jistgħu jitnaqqsu l-ispejjeż. 

Or. en 

 

Emenda  240 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 69 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(69) Sabiex jiġu speċifikati r-rekwiżiti 

stabbiliti f'dan ir-Regolament, is-setgħa li 

jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni fir-rigward tal-limiti 

msemmija fil-punt (i) tal-Artikolu 1(2), 

fil-punti (c) u (d) tal-Artikolu 1(3), il-

kontenut ta' tagħrif minimu tad-dokumenti 

msemmija fil-punti (f) u (g) tal-

Artikolu 1(3) u punti (d) u (e) tal-

Artikolu 1(4), l-aġġustament tad-

definizzjonijiet tal-Artikolu 2, l-iskrutinju, 

l-approvazzjoni, id-depożitar u r-reviżjoni 

tad-dokument tar-reġistrazzjoni universali, 

kif ukoll il-kundizzjonijiet sabiex jiġi 

emendat jew aġġornat, u l- kundizzjonijiet 

fejn l-istatus tal-emittent ta' spiss jista' 

jintilef, il-format tal-prospett, il-prospett 

bażi u t-termini finali, u l-informazzjoni 

speċifika li għandha tkun inkluża fil-

prospett, l-informazzjoni minima li tinsab 

fid-dokument ta' reġistrazzjoni universali, 

l-informazzjoni ridotta li tinsab fid-

dokument ta' reġistrazzjoni u n-nota tat-

titoli fil-każ ta' ħruġ sekondarju u mill-

SMEs, il-format awtorizzat taħt l-

Artikolu 15(2), l-awtorizzazzjoni tal-

ommissjoni mill-prospetti rigward ċertu 

(69) Sabiex jiġu speċifikati r-rekwiżiti 

stabbiliti f'dan ir-Regolament, is-setgħa li 

jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni fir-rigward tal-kontenut ta' 

informazzjoni minima tad-dokumenti 

msemmija fil-punti (f) u (g) tal-

Artikolu 1(3) u punti (d) u (e) tal-

Artikolu 1(4), l-aġġustament tad-

definizzjonijiet tal-Artikolu 2, l-iskrutinju, 

l-approvazzjoni, id-depożitar u r-reviżjoni 

tad-dokument tar-reġistrazzjoni universali, 

kif ukoll il-kundizzjonijiet sabiex jiġi 

emendat jew aġġornat, u l-kundizzjonijiet 

fejn l-istatus tal-emittent ta' spiss jista' 

jintilef, il-format tal-prospett, il-prospett 

bażi u t-termini finali, u l-informazzjoni 

speċifika li għandha tkun inkluża fil-

prospett, l-informazzjoni minima li tinsab 

fid-dokument ta' reġistrazzjoni universali, 

l-informazzjoni ridotta li tinsab fid-

dokument ta' reġistrazzjoni u n-nota tat-

titoli fil-każ ta' ħruġ sekondarju u mill-

SMEs, il-format awtorizzat taħt l-

Artikolu 15(2), l-awtorizzazzjoni tal-

ommissjoni mill-prospetti rigward ċertu 

tagħrif, il-proċeduri għall-iskrutinju u l-

approvazzjoni tal-prospett , ir-reklami 
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tagħrif, il-proċeduri għall-iskrutinju u l-

approvazzjoni tal-prospett , ir-reklami 

għat-titolu li jaqgħu fl-ambitu ta' dan ir-

Regolament, u l-kriterji ġenerali ta' 

ekwivalenza għall-prospetti mfassla mill-

emittenti ta' pajjiżi terzi. Huwa ta’ 

importanza partikolari li, matul il-ħidma 

preparatorja tagħha, il-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż 

fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, fit-

tħejjija u fit-tfassil tal-atti delegati, 

għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 

f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

għat-titolu li jaqgħu fl-ambitu ta' dan ir-

Regolament, u l-kriterji ġenerali ta' 

ekwivalenza għall-prospetti mfassla mill-

emittenti ta' pajjiżi terzi. Huwa ta’ 

importanza partikolari li, matul il-ħidma 

preparatorja tagħha, il-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż 

fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, fit-

tħejjija u fit-tfassil tal-atti delegati, 

għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 

f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

Or. en 

 

Emenda  241 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 74 – inċiż 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- il-ħtieġa li jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-

swieq kapitali għall-SMEs, filwaqt li tiġi 

żgurata l-kunfidenza tal-investituri li 

jinvestu f’dawn il-kumpaniji, 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  242 

Dariusz Rosati 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 76 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(76) Mhux aktar tard minn ħames snin 

wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni għandha 

tirrevedi l-applikazzjoni ta’ dan ir-

Regolament u tevalwa b’mod partikolari 

(76) Mhux aktar tard minn tliet snin wara 

d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-

Kummissjoni għandha tirrevedi l-

applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 

tevalwa b’mod partikolari jekk l-iskemi ta’ 
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jekk l-iskemi ta’ żvelar għall-ħruġ 

sekondarju u għall-SMEs, id-dokument tar-

reġistrazzjoni universali u s-sommarju tal-

prospett għadhomx xierqa biex jilħqu l-

għanijiet segwiti minn dan ir-Regolament. 

żvelar għall-ħruġ sekondarju u għall-

SMEs, id-dokument tar-reġistrazzjoni 

universali u s-sommarju tal-prospett 

għadhomx xierqa biex jilħqu l-għanijiet 

segwiti minn dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  243 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 78 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(78) Ladarba l-għanijiet ta’ dan ir-

Regolament, jiġifieri t-tisħiħ tal-

protezzjoni tal-investitur u l-effiċjenza tas-

suq filwaqt li tiġi stabbilita l-Unjoni tas-

Swieq Kapitali, ma jistgħux jinkisbu 

b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda 

jistgħu pjuttost, minħabba l-effetti tagħha, 

jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-

Unjoni tista’ tadotta miżuri skont il-

prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-

Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. 

Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif 

stabbilit fl-istess Artikolu, dan ir-

regolament ma jmurx lil hinn minn dak li 

hu meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-

għanijiet. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  244 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 

jistabbilixxi r-rekwiżiti għat-tfassil, l-

1. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 

jistabbilixxi r-rekwiżiti għat-tfassil, l-
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approvazzjoni u d-distribuzzjoni tal-

prospett li għandu jiġi ppubblikat meta 

titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu 

ammessi għall-kummerċ f’suq regolat li 

jkun jinsab jew jopera fi Stat Membru. 

approvazzjoni u d-distribuzzjoni tal-

prospett li għandu jiġi ppubblikat meta 

titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu 

ammessi għall-kummerċ f’suq regolat jew 

f'faċilità tan-negozjar multilaterali (MTF) 
jew f'faċilità organizzata tan-negozjar 

(OTF) jew internalizzatur sistematiku li 
jopera fi Stat Membru. 

Or. en 

 

Emenda  245 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-unitajiet maħruġa minn impriżi oħra 

ta’ investiment kollettiv għajr tat-tip tat-

tmiem magħluq; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  246 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-unitajiet maħruġa minn impriżi oħra 

ta’ investiment kollettiv għajr tat-tip tat-

tmiem magħluq; 

(a) l-unitajiet maħruġa minn impriżi ta' 

investiment kollettiv; 

Or. en 

 

Emenda  247 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) (b) it-titoli ta’ mingħajr ekwità 

maħruġa minn Stat Membru jew mill-

awtoritajiet lokali jew reġjonali ta’ Stat 

Membru, minn korpi pubbliċi 

internazzjonali li tagħhom ikunu membri 

Stat Membru jew iktar, mill-Bank 

Ċentrali Ewropew u mill-banek ċentrali 

tal-Istati Membri; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  248 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) it-titoli ta’ mingħajr ekwità maħruġa 

minn Stat Membru jew mill-awtoritajiet 

lokali jew reġjonali ta’ Stat Membru, minn 

korpi pubbliċi internazzjonali li tagħhom 

ikunu membri Stat Membru jew iktar, 

mill-Bank Ċentrali Ewropew u mill-banek 

ċentrali tal-Istati Membri; 

(-b) it-titoli ta’ mingħajr ekwità maħruġa 

minn Stat Membru jew mill-awtoritajiet 

lokali jew reġjonali ta’ Stat Membru, minn 

korpi pubbliċi internazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  249 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

b) it-titoli ta’ mingħajr ekwità maħruġa 

minn Stat Membru jew mill-awtoritajiet 

lokali jew reġjonali ta’ Stat Membru, minn 

b) it-titoli ta’ mingħajr ekwità maħruġa 

minn Stat Membru jew mill-awtoritajiet 

lokali jew reġjonali ta’ Stat Membru, minn 
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korpi pubbliċi internazzjonali li tagħhom 

ikunu membri Stat Membru jew iktar, mill-

Bank Ċentrali Ewropew u mill-banek 

ċentrali tal-Istati Membri; 

korpi pubbliċi internazzjonali li tagħhom 

ikunu membri Stat Membru jew iktar, mill-

Bank Ċentrali Ewropew jew mill-banek 

ċentrali tal-Istati Membri, mill-Bank 

Ewropew għall-Investiment, mill-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, 

mill-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità, 

jew minn kwalunkwe istituzzjoni jew 

aġenzija oħra tal-Unjoni Ewropea; 

Or. es 

 

Emenda  250 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

c) l-ishma fil-kapital tal-banek ċentrali tal-

Istati Membri; 

c) l-ishma tal-banek ċentrali tal-Istati 

membri, tal-Bank Ċentrali Ewropew, tal-

Bank Ewropew għall-Investiment, tal-

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi, jew ta' kwalunkwe istituzzjoni 

jew aġenzija oħra tal-Unjoni Ewropea; 

Or. es 

 

Emenda  251 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) it-titoli ggarantiti mingħajr 

kundizzjonijiet u b’mod irrevokabbli minn 

Stat Membru jew minn waħda mill-

awtoritajiet reġjonali jew lokali ta’ Stat 

Membru; 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  252 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

d) it-titoli ggarantiti mingħajr 

kundizzjonijiet u b’mod irrevokabbli minn 

Stat Membru jew minn waħda mill-

awtoritajiet reġjonali jew lokali ta’ Stat 

Membru; 

d) it-titoli ggarantiti mingħajr 

kundizzjonijiet u b’mod irrevokabbli mill-

Unjoni Ewropea, minn Stat Membru jew 

minn waħda mill-awtoritajiet reġjonali jew 

lokali ta’ Stat Membru; 

Or. es 

 

Emenda  253 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) it-titoli ggarantiti mingħajr 

kundizzjonijiet u b’mod irrevokabbli minn 

Stat Membru jew minn waħda mill-

awtoritajiet reġjonali jew lokali ta’ Stat 

Membru; 

(-d) it-titoli ggarantiti bis-sħiħ, mingħajr 

kundizzjonijiet u b’mod irrevokabbli minn 

Stat Membru jew minn waħda mill-

awtoritajiet reġjonali jew lokali ta’ Stat 

Membru; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun hemm prospett jekk l-Istat jiggarantixxi biss 1 %. 

 

Emenda  254 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-e) It-titoli maħruġa minn 

assoċjazzjonijiet bi status legali jew korpi 

li ma jagħmlux profitt, rikonoxxuti minn 

Stat Membru, għall-finijiet li jinkiseb il-

finanzjament meħtieġ sabiex jintlaħqu l-

għanijiet tagħhom mingħajr skop ta’ 

profitt ; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  255 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-f) it-titoli migħajr ekwità maħruġa 

b’manjiera ssoktata jew imtennija mill-

istituzzjoninjiet tal-kreditu sakemm dawn 

it-titoli ikunu konformi mal-

kundizzjonijiet kollha li ġejjin: 

imħassar 

(i) dawn ma jkunux subordinati, 

konvertibbli jew skambjabbli; 

 

(ii) dawn ma jagħtux id-dritt li jiġu 

sottoskritti jew miksuba tipi oħra ta’ titoli 

u li ma jkunux marbuta ma’ strument 

derivattiv; 

 

(iii) dawn jimmaterjalizzaw billi jiġu 

rċevuti depożiti li jitħallsu lura; 

 

(iv) dawn ikunu koperti minn skema ta’ 

garanzija tad-depożiti skont id-Direttiva 

2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill17 ;; 

 

__________________  

17 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 

2014 dwar skemi ta’ garanzija tad-depożiti 

(ĠU L 173, it-12.6.2014, p. 149). 
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Or. en 

 

Emenda  256 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-f) it-titoli migħajr ekwità maħruġa 

b’manjiera ssoktata jew imtennija mill-

istituzzjoninjiet tal-kreditu sakemm dawn 

it-titoli ikunu konformi mal-

kundizzjonijiet kollha li ġejjin: 

imħassar 

(i) dawn ma jkunux subordinati, 

konvertibbli jew skambjabbli; 

 

(ii) dawn ma jagħtux id-dritt li jiġu 

sottoskritti jew miksuba tipi oħra ta’ titoli 

u li ma jkunux marbuta ma’ strument 

derivattiv; 

 

(iii) dawn jimmaterjalizzaw billi jiġu 

rċevuti depożiti li jitħallsu lura; 

 

(iv) dawn ikunu koperti minn skema ta’ 

garanzija tad-depożiti skont id-Direttiva 

2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill17 ;; 

 

__________________  

17 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 

2014 dwar skemi ta’ garanzija tad-depożiti 

(ĠU L 173, it-12.6.2014, p. 149). 

 

Or. en 

 

Emenda  257 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt h 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-h) "bostadsobligationer" maħruġa 

b’mod irripetut mill-instituzzjonijiet tal-

kreditu fl-Iżvezja li l-għan ewlieni 

tagħhom huwa li jikkonċedu self fuq l-

ipoteki, sakemm: 

imħassar 

(i) il-"bostadobligationer" maħruġa 

jkunu tal-istess serje; 

 

(ii) il-"bostadsobligationer" jinħarġu 

meta tinqala’ l-ħtieġa matul perjodu taż-

żmien speċifikat tal-ħruġ; 

 

(iii) it-termini u l-kundizzjonijiet tal-

"bostadsobligationer" ma jinbidlux matul 

il-perjodu taż-żmien tal-ħruġ; 

 

(iv) is-somom li joħorġu mill-ħruġ tal-

"bostadsobligationer", skont l-artikoli tal-

assoċjazzjoni ta’ min joħroġ it-titoli, 

jitqiegħdu f’attività li jipprovdu kopertura 

suffiċjenti għar-responsabbiltà li toħroġ 

mit-titoli; 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-raġuni għalfejn għandu japplika każ speċjali għall-Iżvezja mhijiex ċara. 

 

Emenda  258 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-h) "bostadsobligationer" maħruġa 

b’mod irripetut mill-instituzzjonijiet tal-

kreditu fl-Iżvezja li l-għan ewlieni 

tagħhom huwa li jikkonċedu self fuq l-

ipoteki, sakemm: 

imħassar 

(i) il-"bostadobligationer" maħruġa 

jkunu tal-istess serje; 
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(ii) il-"bostadsobligationer" jinħarġu 

meta tinqala’ l-ħtieġa matul perjodu taż-

żmien speċifikat tal-ħruġ; 

 

(iii) it-termini u l-kundizzjonijiet tal-

"bostadsobligationer" ma jinbidlux matul 

il-perjodu taż-żmien tal-ħruġ; 

 

(iv) is-somom li joħorġu mill-ħruġ tal-

"bostadsobligationer", skont l-artikoli tal-

assoċjazzjoni ta’ min joħroġ it-titoli, 

jitqiegħdu f’attività li jipprovdu kopertura 

suffiċjenti għar-responsabbiltà li toħroġ 

mit-titoli; 

 

Or. en 

 

Emenda  259 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) titoli migħajr ekwità maħruġa 

b’manjiera ssuktata jew imtennija mill-

istituzzjoni ta’ kreditu, fejn il-korrispettiv 

totali aggregat fl-Unjoni għat-titoli offruti 

ikun inqas minn EUR 75 000 000 għal 

kull istituzzjoni ta’ kreditu fuq perjodu ta' 

12-il xahar, sakemm dawn it-titoli: 

imħassar 

(i) ma jkunux subordinati, konvertibbli 

jew skambjabbli; 

 

(ii) ma jagħtux id-dritt li jiġu sottoskritti 

jew miksuba tipi oħra ta’ titoli u li ma 

jkunux marbuta ma’ strument derivattiv. 

 

Or. en 

 

Emenda  260 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt i – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) titoli migħajr ekwità maħruġa 

b’manjiera ssuktata jew imtennija mill-

istituzzjoni ta’ kreditu, fejn il-korrispettiv 

totali aggregat fl-Unjoni għat-titoli offruti 

ikun inqas minn EUR 75 000 000 għal kull 

istituzzjoni ta’ kreditu fuq perjodu ta' 12-il 

xahar, sakemm dawn it-titoli: 

(i) titoli migħajr ekwità maħruġa 

b’manjiera ssuktata jew imtennija mill-

istituzzjoni ta’ kreditu, fejn il-korrispettiv 

totali aggregat fl-Unjoni għat-titoli offruti 

ikun inqas minn EUR 150 000 000 għal 

kull istituzzjoni ta’ kreditu fuq perjodu ta' 

12-il xahar, sakemm dawn it-titoli: 

Or. en 

 

Emenda  261 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt i – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

i) titoli migħajr ekwità maħruġa b’manjiera 

ssuktata jew imtennija mill-istituzzjoni ta’ 

kreditu, fejn il-korrispettiv totali aggregat 

fl-Unjoni għat-titoli offruti ikun inqas minn 

EUR 75 000 000 għal kull istituzzjoni ta’ 

kreditu fuq perjodu ta' 12-il xahar, sakemm 

dawn it-titoli: 

i) titoli migħajr ekwità maħruġa b’manjiera 

ssuktata jew imtennija mill-istituzzjoni ta’ 

kreditu, fejn il-korrispettiv totali aggregat 

fl-Unjoni għat-titoli offruti ikun inqas minn 

EUR 35 000 000 għal kull istituzzjoni ta’ 

kreditu fuq perjodu ta' 12-il xahar, sakemm 

dawn it-titoli: 

Or. es 

 

Emenda  262 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt i – punt ia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ia) ma jkunux maħruġin sabiex 

jissodisfaw ir-rekwiżit minimu għal 

obbligazzjonijiet eliġibbli skont 

[BRRD/SRM]; 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Punt (i), l-ewwel paragrafu u l-Punt (i)(i) ma jippermettux eżenzjoni mir-Regolament dwar 

l-istrumenti kapitali. Ikun konsistenti li jiżdiedu strumenti li jistgħu jiġu rikapitalizzata 

internament li huma meqjusa parti mill-MREL, partikolarment meta emissjoni tkun saret 

b'mod espliċitu biex tikkonforma mal-MREL. Għandu jiġi prodott prospett hawnhekk, anke fi 

programm kontinwu ta' ħruġ, peress li l-investituri għandhom ikunu konxji tal-fatt li dan 

huwa parti mill-Kapaċità Totali ta' Assorbiment tat-Telf tal-bank. 

 

Emenda  263 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) offera għat-titoli indirizzata lil inqas 

minn 150 persuna naturali jew legali għal 

kull Stat Membru, għajr għall-investituri 

kkwalifikati; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  264 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) offera għat-titoli indirizzata lil inqas 

minn 150 persuna naturali jew legali għal 

kull Stat Membru, għajr għall-investituri 

kkwalifikati; 

(-b) offerta ta' titoli indirizzata lil inqas 

minn 500 persuna fiżika jew ġuridika għal 

kull Stat Membru, għajr investituri 

kkwalifikati, investituri sofistikati, 

impjegati jew azzjonisti eżistenti; 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-estensjoni ta' din l-eżenzjoni minn 100 persuna għal 150 persuna kif tissuġġerixxi l-

Kummissjoni mhux se tirrappreżenta differenza sinifikanti għall-SMEs li qed jippruvaw 

jistabbilixxu f’liema punt is-suċċess tagħhom fl-attirazzjoni tal-investituri se jwassal għal 

rekwiżiti regolatorji ogħla. L-aġġustament għal 500 se jkun aktar sinifikanti. L-espansjoni 

tal-estensjoni biex tiġi inkluża d-definizzjoni tal-EuVECA ta' investituri sinifikanti se 

tippermetti lid-ditti ta' ekwità privata li jagħmlu wkoll użu minn din l-eżenzjoni. 

 

Emenda  265 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) offera għat-titoli indirizzata lil inqas 

minn 150 persuna naturali jew legali għal 

kull Stat Membru, għajr għall-investituri 

kkwalifikati; 

(-b) offerta ta' titoli indirizzata lil inqas 

minn 500 persuna naturali jew legali għal 

kull Stat Membru, għajr għall-investituri 

kkwalifikati; 

Or. en 

 

Emenda  266 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) offera għat-titoli indirizzata lil inqas 

minn 150 persuna naturali jew legali għal 

kull Stat Membru, għajr għall-investituri 

kkwalifikati; 

(-b) offerta ta' titoli indirizzata lil inqas 

minn 300 persuna naturali jew legali għal 

kull Stat Membru, għajr għall-investituri 

kkwalifikati; 

Or. en 

 

Emenda  267 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) offera għat-titoli indirizzata lil inqas 

minn 150 persuna naturali jew legali għal 

kull Stat Membru, għajr għall-investituri 

kkwalifikati; 

(-b) offerta ta' titoli indirizzata lil inqas 

minn 200 persuna naturali jew legali għal 

kull Stat Membru, għajr għall-investituri 

kkwalifikati; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żieda għal 200 mhijiex mistennija li tagħmel differenza kbira madankollu bidla żgħira hija 

aċċettabli mil-lat tal-protezzjoni tal-investitur għall-kuntrarju taż-żiediet ta' 3-10+ darbiet 

proposti minn partijiet oħra. 

 

Emenda  268 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) offera għat-titoli indirizzata lil inqas 

minn 150 persuna naturali jew legali għal 

kull Stat Membru, għajr għall-investituri 

kkwalifikati; 

(-b) offerta ta' titoli indirizzata lil inqas 

minn 100 persuna naturali jew legali għal 

kull Stat Membru, għajr għall-investituri 

kkwalifikati; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tipprevjeni ċ-ċirkomvenzjoni tar-Regolament dwar il-

Prospett. Fil-prattika, huwa impossibbli li jiġi kkontrollat in-numru ta' persuni li lilhom ġiet 

indirizzata l-offerta tat-titoli. Minħabba f'hekk, din l-eżenzjoni tippermetti lil emittent li ma 

jippubblikax prospett jekk total ta' 4 200 persuna fl-UE jkunu għamlu sottoskrizzjoni għall-

offerta, filwaqt li l-intenzjoni inizjali kienet li tiġi limitata din l-eżenzjoni għal 4 200 persuna 

li lilhom ġew offerti t-titoli. Għalhekk, ikun aktar mixtieq li din l-eżenzjoni tinżamm għal total 

ta' 2 800 persuna fl-UE. 
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Emenda  269 

Beatrix von Storch 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) offerta ta’ titoli li d-denominazzjoni 

għal kull unità tagħhom tammonta għal 

tal-anqas EUR 100 000; 

Or. en 

 

Emenda  270 

Andreas Schwab 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 b a) Offerta ta’ titoli b'denominazzjoni 

minima ta' EUR 100 000; 

Or. de 

 

Emenda  271 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) offerta ta’ titoli li d-denominazzjoni 

għal kull unità tagħhom tammonta għal 

tal-anqas EUR 100 000; 

Or. en 

 

Emenda  272 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-c) offerta ta’ titoli indirizzata lill-

investituri li jiksbu titoli għal ammont 

totali ta’ mill-inqas EUR 100 000 għal 

kull investitur, għal kull offerta separata; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  273 

Philippe De Backer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-c) offerta ta’ titoli indirizzata lill-

investituri li jiksbu titoli għal ammont 

totali ta’ mill-inqas EUR 100 000 għal kull 

investitur, għal kull offerta separata; 

(-c) indirizzata lill-investituri li jiksbu titoli 

għal ammont totali ta’ mill-inqas EUR 100 

000 għal kull investitur, għal kull offerta 

separata; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-intenzjoni kienet li titħassar “offerta ta’ titoli” iżda AT4AM aċċidentalment ħassar il-

kontenut kollu (Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 32 mill-Abbozz ta’ Rapport). 

 

Emenda  274 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) offerta ta’ titoli li d-denominazzjoni 

għal kull unità tagħhom tammonta għal 

tal-anqas EUR 100 000; 
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Or. en 

 

Emenda  275 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) offerta ta’ titoli li d-denominazzjoni 

għal kull unità tagħhom tammonta għal 

tal-anqas EUR 100 000; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din tneħħiet mid-Direttiva dwar il-Prospett preċedenti mill-Kummissjoni sabiex jiġi stimulat 

l-investiment dirett għall-konsumaturi fit-titoli (il-limitu minimu ta' 100 000 jmur lil hinn 

minn dak li l-investituri bl-imnut jistgħu jilħqu). M'hemm l-ebda benefiċċju reali fl-istimolu 

tal-investiment DIRETT għall-konsumaturi. Il-kapital għall-konsumaturi xorta jista’ jgħaddi 

minn investituri istituzzjonali jew minn UCITS fejn ikun protett aħjar. 

 

Emenda  276 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) offerta ta’ titoli b’korrispettiv totali fl-

Unjoni ta’ inqas minn EUR 500 000, li 

għandu jiġi kkalkolat fuq perjodu ta’ 12-il 

xahar; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  277 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) offerta ta’ titoli b’korrispettiv totali fl-

Unjoni ta’ inqas minn EUR 500 000, li 

għandu jiġi kkalkolat fuq perjodu ta’ 12-il 

xahar; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  278 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) offerta ta’ titoli b’korrispettiv totali fl-

Unjoni ta’ inqas minn EUR 500 000, li 

għandu jiġi kkalkolat fuq perjodu ta’ 12-il 

xahar; 

(-d) offerta ta’ titoli b’korrispettiv totali fl-

Unjoni ta’ inqas minn EUR 10 000 000, li 

għandu jiġi kkalkolat fuq perjodu ta’ 12-il 

xahar; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Minflok limitu pan-UE ta’ 500,000 u reġim fakultattiv ta' Stat Membru ta’ 10 miljuni, limitu 

wieħed pan-UE għandu jiġi introdott sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi. 

 

Emenda  279 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) offerta ta’ titoli b’korrispettiv totali fl-

Unjoni ta’ inqas minn EUR 500 000, li 

għandu jiġi kkalkolat fuq perjodu ta’ 12-il 

xahar; 

(-d) offerta ta’ titoli b’korrispettiv totali fl-

Unjoni ta’ inqas minn EUR 10 000 000, li 

għandu jiġi kkalkolat fuq perjodu ta’ 12-il 

xahar; 
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Or. en 

 

Emenda  280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) offerta ta’ titoli b’korrispettiv totali fl-

Unjoni ta’ inqas minn EUR 500 000, li 

għandu jiġi kkalkolat fuq perjodu ta’ 12-il 

xahar; 

(-d) offerta ta’ titoli b’korrispettiv totali fl-

Unjoni ta’ inqas minn EUR 1 000 000, li 

għandu jiġi kkalkolat fuq perjodu ta’ 12-il 

xahar; 

Or. en 

 

Emenda  281 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) offerta ta’ titoli b’korrispettiv totali fl-

Unjoni ta’ inqas minn EUR 500 000, li 

għandu jiġi kkalkolat fuq perjodu ta’ 12-il 

xahar; 

(-d) offerta ta’ titoli b’korrispettiv totali fl-

Unjoni ta’ inqas minn EUR 100 000, li 

għandu jiġi kkalkolat fuq perjodu ta’ 12-il 

xahar; 

Or. en 

 

Emenda  282 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) offerta ta' titoli indirizzata lill-

investituri sofistikati biss; 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan jippermetti li s-suq tal-ekwità privata jibbenefikaw ukoll mir-reġim. 

 

Emenda  283 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-f) titoli offruti b’konnessjoni ma’ teħid 

ta’ kontroll permezz ta’ offerta ta’ 

skambju, sakemm ikun hemm dokument 

li jkun fih informazzjoni li tiddeskrivi l-

operazzjoni u l-impatt tagħha fuq l-

emittent; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  284 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-g) titoli offruti, assenjati jew li jridu jiġu 

assenjati b’konnessjoni ma’ 

inkorporazzjoni jew diviżjoni, sakemm 

ikun hemm disponibbli dokument li jkun 

fih informazzjoni li tiddeskrivi t-

tranżazzjoni u l-impatt tagħha fuq l-

emittent; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  285 

Ernest Urtasun 
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f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-h) id-dividendi mħallsa lid-detenturi tal-

ishma eżistenti fl-għamla ta’ ishma tal-

istess klassi bħall-ishma li fir-rigward 

tagħhom qed jitħallsu dawn id-dividendi, 

sakemm ikun disponibbli dokument li 

jkun fih it-tagħrif dwar l-għadd u n-

natura tal-ishma u r-raġunijiet għall-

offerta u d-dettalji dwarha; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jidher illi r-raġuni ewlenija għala d-dividendi jitħallsu fil-forma ta' ishma hija biex jitnaqqsu 

t-taxxi mħallsa mill-azzjonisti. L-eżenzjoni mill-obbligu li jitfassal prospett tagħmel dan l-

evitar tat-taxxa eħfef u għalhekk għandha titneħħa. 

 

Emenda  286 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) titoli offruti, allokati jew li jridu jiġu 

assenjati lid-diretturi jew lill-impjegati 

eżistenti jew preċedenti minn min 

jimpjegahom jew minn intrapriża affiljata 
sakemm ikun hemm dokument li jkun fih l-

informazzjoni dwar l-għadd u n-natura tat-

titoli u r-raġunijiet u d-dettalji tal-offerta 

jew l-allokazzjoni. 

(i) titoli offruti, allokati jew li jridu jiġu 

assenjati lid-diretturi eżistenti jew 

preċedenti sakemm ikun hemm dokument 

li jkun fih l-informazzjoni dwar l-għadd u 

n-natura tat-titoli u r-raġunijiet u d-dettalji 

tal-offerta jew l-allokazzjoni. 

Or. en 
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Emenda  287 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) titoli offruti, allokati jew li jridu jiġu 

assenjati lid-diretturi jew lill-impjegati 

eżistenti jew preċedenti minn min 

jimpjegahom jew minn intrapriża affiljata 

sakemm ikun hemm dokument li jkun fih l-

informazzjoni dwar l-għadd u n-natura tat-

titoli u r-raġunijiet u d-dettalji tal-offerta 

jew l-allokazzjoni. 

(i) titoli offruti, allokati jew li jridu jiġu 

assenjati lid-diretturi eżistenti jew 

preċedenti minn min jimpjegahom jew 

minn intrapriża affiljata sakemm ikun 

hemm dokument li jkun fih l-informazzjoni 

dwar l-għadd u n-natura tat-titoli u r-

raġunijiet u d-dettalji tal-offerta jew l-

allokazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Meta kumpanija tistieden lill-impjegati (għall-kuntrarju tad-diretturi) għax-xiri ta’ ishma 

(pjuttost milli jagħtuhom bħala bonus fuq paga fissa) prospett għandu jkun meħtieġ. Din 

huwa neċessarju biex l-impjegati jiġu protetti milli jidħlu “f'salvataġġ” mingħajr ma jkunu 

infurmati b’mod xieraq dwar il-kundizzjoni tal-kumpanija. 

 

Emenda  288 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt ia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ia) titoli offruti, allokati jew li jridu jiġu 

allokati minflok flus bħala parti minn 

kumpens straordinarju lill-impjegati 

eżistenti jew preċedenti minn min 

jimpjegahom jew minn intrapriża affiljata 

sakemm ikun hemm dokument li jkun fih 

l-informazzjoni dwar l-għadd u n-natura 

tat-titoli u r-raġunijiet u d-dettalji tal-

offerta jew l-allokazzjoni. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Meta kumpanija tistieden lill-impjegati (għall-kuntrarju tad-diretturi) għax-xiri ta’ ishma 

(pjuttost milli jagħtuhom bħala bonus fuq paga fissa) prospett għandu jkun meħtieġ. Din 

huwa neċessarju biex l-impjegati jiġu protetti milli jidħlu “f'salvataġġ” mingħajr ma jkunu 

infurmati b’mod xieraq dwar il-kundizzjoni tal-kumpanija. 

 

Emenda  289 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) titoli funġibbli ma’ titoli diġà ammessi 

għall-kummerċ fl-istess suq regolat, 

sakemm dawn jirrappreżentaw, fuq 

perjodu ta’ 12-il xahar, inqas minn 20 fil-

mija tan-numru ta’ ishma diġà ammessi 

għall-kummerċ fl-istess suq regolat; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  290 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) ishma li jirriżultaw mill-konverżjoni 

jew l-iskambju ta’ titoli oħra jew mill-

eżerċizzju tad-drittijiet konferiti minn titoli 

oħra, meta l-ishma li jirriżultaw huma tal-

istess klassi bħall-ishma diġà ammessi 

għall-kummerċ fl-istess suq regolat, 

sakemm l-ishma li jirriżultaw 

jirrappreżentaw, matul perjodu ta’ 12-il 

xahar, inqas minn 20 fil-mija tan-numru 

ta’ ishma tal-istess klassi diġà ammessi 

għall-kummerċ fl-istess suq regolat. Fejn 

(-b) ishma li jirriżultaw mill-konverżjoni 

jew l-iskambju ta’ titoli oħra jew mill-

eżerċizzju tad-drittijiet konferiti minn titoli 

oħra, meta l-ishma li jirriżultaw huma tal-

istess klassi bħall-ishma diġà ammessi 

għall-kummerċ fl-istess suq regolat; 
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prospett kien imfassal skont dan ir-

Regolament jew id-Direttiva 2003/71/KE 

fuq l-offerta lill-pubbliku jew id-dħul fin-

negozju tat-titoli li jagħtu aċċess għall-

ishma, jew fejn it-titoli li jagħtu aċċess 

għall-ishma nħarġu qabel id-dħul fis-

seħħ ta’ dan ir-Regolament, dan ir-

Regolament m’għandux japplika għall-

ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat 

tal-ishma li jirriżultaw minkejja l-

proporzjon tagħhom fir-rigward tan-

numru ta’ ishma tal-istess klassi diġà 

ammessi għall-kummerċ fl-istess suq 

regolat. 

Or. en 

 

Emenda  291 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) titoli offruti b’konnessjoni ma’ teħid 

ta’ kontroll permezz ta’ offerta ta’ 

skambju, sakemm ikun hemm dokument 

li jkun fih informazzjoni li tiddeskrivi l-

operazzjoni u l-impatt tagħha fuq l-

emittent; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  292 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-e) titoli offruti, allokati jew li jridu jiġu 

assenjati b’konnessjoni ma’ 

inkorporazzjoni jew diviżjoni, sakemm 

imħassar 
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ikun hemm dokument li jkun fih 

informazzjoni li tiddeskrivi l-operazzjoni u 

l-impatt tagħha fuq l-emittent; 

Or. en 

 

Emenda  293 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-f) l-ishma offruti, allokati jew li jridu jiġu 

allokati mingħajr ħlas lill-azzjonisti 

eżistenti, u d-dividendi mħallsa fl-għamla 

ta’ ishma tal-istess klassi bħall-ishma li 

rigward tagħhom jitħallsu dawn id-

dividendi, sakemm l-ishma msemmija 

jkunu tal-istess klassi bħal ishma diġà 

ammessi għall-kummerċ f’suq regolat u 

jkun hemm disponibbli dokument li jkun 

fih it-tagħrif dwar in-numru u n-natura tal-

ishma u r-raġunijiet u d-dettalji tal-offerta 

jew allokazzjoni; 

(-f) l-ishma offruti, allokati jew li jridu jiġu 

allokati mingħajr ħlas lill-azzjonisti 

eżistenti, sakemm l-ishma msemmija jkunu 

tal-istess klassi bħal ishma diġà ammessi 

għall-kummerċ f’suq regolat u jkun hemm 

disponibbli dokument li jkun fih it-tagħrif 

dwar in-numru u n-natura tal-ishma u r-

raġunijiet u d-dettalji tal-offerta jew 

allokazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  294 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-g) it-titoli offruti, assenjati jew li jridu 

jiġu assenjati lid-diretturi jew lill-impjegati 

eżistenti jew ta’ qabel minn min 

jimpjegahom jew impriża affiljata, 

sakemm it-titoli msemmija jkunu tal-istess 

klassi bħat-titoli diġà ammessi għall-

kummerċ f’suq regolat, u sakemm ikun 

(-g) it-titoli offruti, assenjati jew li jridu 

jiġu assenjati lid-diretturi eżistenti jew ta' 

qabel, sakemm it-titoli msemmija jkunu 

tal-istess klassi bħat-titoli diġà ammessi 

għall-kummerċ f'suq regolat, u sakemm 

ikun disponibbli dokument li jkun fih it-

tagħrif dwar in-numru u n-natua tat-titoli u 



 

PE582.054v01-00 108/133 AM\1092631MT.doc 

MT 

disponibbli dokument li jkun fih it-tagħrif 

dwar in-numru u n-natua tat-titoli u r-

raġunijiet u d-dettalji tal-offerta jew 

allokazzjoni; 

r-raġunijiet u d-dettalji tal-offerta jew 

allokazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  295 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-g) it-titoli offruti, assenjati jew li jridu 

jiġu assenjati lid-diretturi jew lill-impjegati 

eżistenti jew ta’ qabel minn min 

jimpjegahom jew impriża affiljata, sakemm 

it-titoli msemmija jkunu tal-istess klassi 

bħat-titoli diġà ammessi għall-kummerċ 

f’suq regolat, u sakemm ikun disponibbli 

dokument li jkun fih it-tagħrif dwar in-

numru u n-natua tat-titoli u r-raġunijiet u d-

dettalji tal-offerta jew allokazzjoni; 

(-g) it-titoli offruti, assenjati jew li jridu 

jiġu assenjati lid-diretturi eżistenti jew ta’ 

qabel minn min jimpjegahom jew impriża 

affiljata, sakemm it-titoli msemmija jkunu 

tal-istess klassi bħat-titoli diġà ammessi 

għall-kummerċ f’suq regolat, u sakemm 

ikun disponibbli dokument li jkun fih it-

tagħrif dwar in-numru u n-natua tat-titoli u 

r-raġunijiet u d-dettalji tal-offerta jew 

allokazzjoni; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-paragrafu 3 punt i tal-istess Artikolu. 

 

Emenda  296 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt h – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) illi dawn it-titoli, jew titoli tal-istess 

klassi, ikunu ġew ammessi għall-

kummerċ fis-suq l-ieħor regolat għal iktar 

imħassar 
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minn 18-il xahar; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din ser tipprovdi approċċ aktar proporzjonat li se jkun kapaċi jopera fuq bażi pan-UE. 

 

Emenda  297 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fis-

swieq finanzjarji, inkluża l-inflazzjoni, il-

Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 

atti delegati skont l-Artikolu 42, miżuri li 

jikkonċernaw: 

imħassar 

(a) l-aġġustament tal-limitu monetarju 

stabbilit fil-punt (i) tal-paragrafu 2 ta’ 

dan l-Artikolu; 

 

(-b) il-limiti fil-punti (c) u (d) tal-

paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu; 

 

Or. en 

 

Emenda  298 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 5 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) il-limiti fil-punti (c) u (d) tal-

paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu; 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  299 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 42 li jistabbilixxi l-kontenut ta’ 

informazzjoni minima tad-dokumenti 

msemmija fil-punti (f) u (g) tal-paragrafu 

3 u l-punti (d) u (e) tal-paragrafu 4 ta’ 

dan l-Artikolu. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  300 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) "titoli" tfisser titoli trasferibbli kif 

iddefiniti fl-Artikolu 4(1)(44) tad-Direttiva 

2014/65/UE bl-eċċezzjoni ta’ strumenti 

tas-suq monetarju kif definit mill-Artikolu 

4(1)(17) tad-Direttiva 2014/65/UE, li 

jkollhom maturità ta’ inqas minn 12-il 

xahar; 

(a) "titoli" tfisser titoli trasferibbli kif 

iddefiniti fl-Artikolu 4(1)(44) tad-Direttiva 

2014/65/UE inklużi strumenti tas-suq 

monetarju kif definit mill-Artikolu 4(1)(17) 

tad-Direttiva 2014/65/UE, prodotti 

finanzjarji strutturati, derivattivi; 

Or. en 

 

Emenda  301 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) "offerta tat-titoli lill-pubbliku" tfisser 

komunikazzjoni lil persuni f’kull għamla u 

b’kull mezz, li tippreżenta tagħrif biżżejjed 

dwar it-termini tal-offerta u dwar it-titoli li 

jkunu sejrin jiġu offerti, hekk li jgħinu lill-

investitur biex jiddeċiedi dwar dawn it-

titoli li jixtrihom jew jissottoskrivihom. 

Din id-definizzjoni tapplika wkoll għat-

tqegħid tat-titoli permezz ta’ intermedjarji 

finanzjarji; 

(-d) "offerta tat-titoli lill-pubbliku" tfisser 

komunikazzjoni lil persuni f’kull għamla u 

b’kull mezz, li tippreżenta tagħrif dwar it-

termini tal-offerta u dwar it-titoli li jkunu 

sejrin jiġu offerti, ippreżentati bħala bażi 

għall-investitur biex jiddeċiedi dwar dawn 

it-titoli li jixtrihom jew jissottoskrivihom. 

Din id-definizzjoni tapplika wkoll għat-

tqegħid tat-titoli permezz ta’ intermedjarji 

finanzjarji; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-informazzjoni tista' ma tkunx biżżejjed – xorta għadha tirrappreżenta offerta u għandha 

tkun soġġetta għad-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament relatat ma' dawn l-offerti. 

 

Emenda  302 

Philippe De Backer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) "investitur fil-livell tal-konsumatur" 

tfisser investitur li mhuwiex investitur 

professjonali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Neċessarja għal ċarezza legali. 

 

Emenda  303 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) “investitur sofistikat” tfisser persuna 

jew entità skont it-tifsira tal-Artikolu 6(1) 

tar-Regolament (UE) Nru 345/2013; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-EuVECA jintroduċi klassi ġdida ta’ investituri li magħhom jistgħu jiġu kkummerċjalizzati 

titoli u li huma distinti mill-kriterji ta' investituri professjonali tal-MiFID. Dan ikun ifisser li 

jżommu d-drittijiet tagħhom bħala investituri bl-imnut iżda jżidu t-tip ta' prodott li fih ikunu 

jistgħu jinvestu taħt ċirkostanzi limitati. Il-kriterji għal din il-kategorija ġdida huma: (a) 

jimpenjaw li jinvestu minimu ta' EUR 100 000; u (b) jiddikjaraw bil-miktub, f'dokument 

separat mill-kuntratt li għandu jiġi konkluż għall-impenn ta' investiment, li huma konxji tar-

riskji assoċjati mal-impenn jew investiment previst. 

 

Emenda  304 

Beatrix von Storch 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f – inċiż 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

kumpaniji, li, skont il-kontijiet annwali jew 

ikkonsolidati tagħhom, jilħqu mill-inqas 

tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin: numru 

medju ta’ impjegati matul is-sena 

finanzjarja ta’ inqas minn 250, karta tal-

bilanċ totali li ma taqbiżx EUR 43 000 000 

u qligħ nett annwali li ma jaqbiżx EUR 50 

000 000; or 

kumpaniji, li, skont il-kontijiet annwali jew 

ikkonsolidati tagħhom, jilħqu mill-inqas 

tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin: numru 

medju ta’ impjegati matul is-sena 

finanzjarja ta’ inqas minn 250, karta tal-

bilanċ totali li ma taqbiżx EUR 100 000 

000 u qligħ nett annwali li ma jaqbiżx EUR 

1 000 000 000; or 

Or. en 

 

Emenda  305 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f – inċiż 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju kif 

definiti fl-Artikolu 4(1)(13) tad-Direttiva 

2014/65/UE. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni fl-MiFID tfisser li kapitalizzazzjoni tas-suq ta’ 200 miljun hija meqjusa bħala 

medja. Ditti kbar bħal dawn mhumiex is-sors ta’ tkabbir fl-ekonomija tal-UE u r-Regolament 

il-ġdid għandu jiffoka fuq l-SMEs koperti mill-inċiż 1. 

 

Emenda  306 

Markus Ferber 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (f a) ''Kumpaniji b'kapitalizzazzjoni 

medja'' għall-fini ta' dan ir-Regolament 

huma kumpaniji li l-medja tal-

kapitalizzazzjoni tas-suq tagħhom, fuq il-

bażi ta' kwotazzjonijiet ta' tmiem is-sena 

ammontat għal inqas minn 

EUR 500 000 000 fl-aħħar tliet snin 

kalendarji; 

Or. de 

Emenda  307 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt k – inċiż - 1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - ppubblikata minn jew f’isem l-emittent, 

l-offerent, il-persuna li titlob l-ammissjoni 

għall-kummerċ f’suq regolat jew il-
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garanti; 

Or. en 

 

Emenda  308 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt k - subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Riċerka dwar l-investiment, kif iddefinit 

fl-Artikolu 2(1) (va), ippubblikata jew 

imqassma minn ditta ta’ investiment u 

mhux f’isem l-emittent, l-offerent, il-

persuna li titlob l-ammissjoni għall-

kummerċ f’suq regolat jew il-garanti, 

mhijiex reklam skont dan l-Artikolu. 

Or. en 

 

Emenda  309 

Philippe De Backer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt l 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-l) "informazzjoni regolata" tfisser l-

informazzjoni kollha kif definit fl-Artikolu 

2(1)(k) tad-Direttiva 2004/109/KE; 

(-l) (-l) “informazzjoni regolata” tfisser l-

informazzjoni kollha li l-emittent, jew kull 

persuna oħra li tkun applikat għall-

ammissjoni għan-negozjar ta’ titoli għal 

kummerċ f’suq regolat mingħajr il-

permess tal-emittent, ikunu mitluba li 

jiżvelaw skont id-Direttiva 2004/109/KE 

jew skont il-liġijiet, ir-regolamenti jew id-

dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ Stat 

Membru adottati skont l-Artikolu 3(1) ta’ 

din id-Direttiva u skont l-Artikoli 17 u 19 

tar-Regolament (UE) Nru 596/2014; 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Emenda teknika li tinkorpora d-definizzjoni ta’ “informazzjoni regolata” mid-Direttiva dwar 

it-Trasparenza, iżda li tadatta l-kontroreferenzi għar-Regolament il-ġdid dwar l-Abbuż tas-

Suq biex titjieb iċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali. 

 

Emenda  310 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

m) "Stat Membru ta’ domiċilju" tfisser: m) "Stat Membru fejn l-emittent ikun 

domiċiljat, jiġifieri fejn ikollu l-uffiċċju 

reġistrat tiegħu" tfisser 

 (Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 

kollu li qed jiġi eżaminat. 

Or. es 

 

Emenda  311 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) għal dawk kollha li joħorġu titoli 

stabbiliti fl-Unjoni li mhumiex imsemmija 

fil-punt (ii), l-Istat Membru fejn l-emittent 

ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu; 

(i) għal dawk kollha li joħorġu titoli 

inkorporati fl-Unjoni, l-Istat Membru fejn 

l-emittent ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu; 

Or. en 

 

Emenda  312 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt i 



 

PE582.054v01-00 116/133 AM\1092631MT.doc 

MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) għal dawk kollha li joħorġu titoli 

stabbiliti fl-Unjoni li mhumiex imsemmija 

fil-punt (ii), l-Istat Membru fejn l-emittent 

ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu; 

(i) għal dawk kollha li joħorġu titoli 

stabbiliti fl-Unjoni, l-Istat Membru fejn l-

emittent ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu; 

Or. en 

 

Emenda  313 

Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) għal dawk kollha li joħorġu titoli 

stabbiliti fl-Unjoni li mhumiex imsemmija 

fil-punt (ii), l-Istat Membru fejn l-emittent 

ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu; 

(i) għal dawk kollha li joħorġu titoli 

stabbiliti fl-Unjoni, l-Istat Membru fejn l-

emittent ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu; 

Or. en 

 

Emenda  314 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt ii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) għal kull ħruġ ta’ titoli mingħajr 

ekwità li d-denominazzjoni għal kull unità 

tammonta għal mill-inqas EUR 1 000, u 

għal kull ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità li 

jagħti d-dritt li jakkwistaw kull titolu 

trasferibbli jew li jirċievu ammont fi flus 

kontanti, bħala konsegwenza li dawn 

ikunu ġew konvertiti jew id-drittijiet 

ikkonferiti minnhom jiġu eżerċitati, bil-

kundizzjoni li l-emittent tat-titoli mingħajr 

ekwità ma jkunx l-emittent tat-titoli 

sottostanti jew entità li tappartjeni għall-

imħassar 
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grupp tal-emittent tal-aħħar, l-Istat 

Membru fejn l-emittent ikollu l-uffiċċju 

reġistrat tiegħu, jew meta t-titoli kienu jew 

ikunu ser jiġu ammessi għall-kummerċ 

f’suq regolat jew meta t-titoli jiġu offruti 

lill-pubbliku, skont l-għażla tal-emittent, 

l-offerent jew il-persuna li qed tagħmel it-

talba għall-ammissjoni. L-istess għandu 

japplika għat-titoli mingħajr ekwità 

f’munita oħra għajr l-euro, sakemm il-

valur ta’ tali denominazzjoni minima jkun 

ta’ kważi EUR 1 000; 

Or. en 

 

Emenda  315 

Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt ii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) għal kull ħruġ ta’ titoli mingħajr 

ekwità li d-denominazzjoni għal kull unità 

tammonta għal mill-inqas EUR 1 000, u 

għal kull ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità li 

jagħti d-dritt li jakkwistaw kull titolu 

trasferibbli jew li jirċievu ammont fi flus 

kontanti, bħala konsegwenza li dawn 

ikunu ġew konvertiti jew id-drittijiet 

ikkonferiti minnhom jiġu eżerċitati, bil-

kundizzjoni li l-emittent tat-titoli mingħajr 

ekwità ma jkunx l-emittent tat-titoli 

sottostanti jew entità li tappartjeni għall-

grupp tal-emittent tal-aħħar, l-Istat 

Membru fejn l-emittent ikollu l-uffiċċju 

reġistrat tiegħu, jew meta t-titoli kienu jew 

ikunu ser jiġu ammessi għall-kummerċ 

f’suq regolat jew meta t-titoli jiġu offruti 

lill-pubbliku, skont l-għażla tal-emittent, 

l-offerent jew il-persuna li qed tagħmel it-

talba għall-ammissjoni. L-istess għandu 

japplika għat-titoli mingħajr ekwità 

f’munita oħra għajr l-euro, sakemm il-

valur ta’ tali denominazzjoni minima jkun 

imħassar 
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ta’ kważi EUR 1 000; 

Or. en 

 

Emenda  316 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt ii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) għal kull ħruġ ta’ titoli mingħajr 

ekwità li d-denominazzjoni għal kull unità 

tammonta għal mill-inqas EUR 1 000, u 

għal kull ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità li 

jagħti d-dritt li jakkwistaw kull titolu 

trasferibbli jew li jirċievu ammont fi flus 

kontanti, bħala konsegwenza li dawn 

ikunu ġew konvertiti jew id-drittijiet 

ikkonferiti minnhom jiġu eżerċitati, bil-

kundizzjoni li l-emittent tat-titoli mingħajr 

ekwità ma jkunx l-emittent tat-titoli 

sottostanti jew entità li tappartjeni għall-

grupp tal-emittent tal-aħħar, l-Istat 

Membru fejn l-emittent ikollu l-uffiċċju 

reġistrat tiegħu, jew meta t-titoli kienu jew 

ikunu ser jiġu ammessi għall-kummerċ 

f’suq regolat jew meta t-titoli jiġu offruti 

lill-pubbliku, skont l-għażla tal-emittent, 

l-offerent jew il-persuna li qed tagħmel it-

talba għall-ammissjoni. L-istess għandu 

japplika għat-titoli mingħajr ekwità 

f’munita oħra għajr l-euro, sakemm il-

valur ta’ tali denominazzjoni minima jkun 

ta’ kważi EUR 1 000; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Li d-denominazzjoni ta' domiċilju/ospitanti ssir l-għażla għall-emittent/l-offerent/jew il-

persuna li tkun qed tfittex l-ammissjoni hija stedina għal arbitraġġ regolatorju. 
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Emenda  317 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt ii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) għal kull ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità 

li d-denominazzjoni għal kull unità 

tammonta għal mill-inqas EUR 1 000, u 

għal kull ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità li 

jagħti d-dritt li jakkwistaw kull titolu 

trasferibbli jew li jirċievu ammont fi flus 

kontanti, bħala konsegwenza li dawn ikunu 

ġew konvertiti jew id-drittijiet ikkonferiti 

minnhom jiġu eżerċitati, bil-kundizzjoni li 

l-emittent tat-titoli mingħajr ekwità ma 

jkunx l-emittent tat-titoli sottostanti jew 

entità li tappartjeni għall-grupp tal-emittent 

tal-aħħar, l-Istat Membru fejn l-emittent 

ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu, jew meta 

t-titoli kienu jew ikunu ser jiġu ammessi 

għall-kummerċ f’suq regolat jew meta t-

titoli jiġu offruti lill-pubbliku, skont l-

għażla tal-emittent, l-offerent jew il-

persuna li qed tagħmel it-talba għall-

ammissjoni. L-istess għandu japplika għat-

titoli mingħajr ekwità f’munita oħra għajr 

l-euro, sakemm il-valur ta’ tali 

denominazzjoni minima jkun ta’ kważi 

EUR 1 000; 

(ii) għal kull ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità 

li d-denominazzjoni għal kull unità 

tammonta għal mill-inqas EUR 1 000, u 

għal kull ħruġ ta’ titoli mingħajr ekwità li 

jagħti d-dritt li jakkwistaw kull titolu 

trasferibbli jew li jirċievu ammont fi flus 

kontanti, bħala konsegwenza li dawn ikunu 

ġew konvertiti jew id-drittijiet ikkonferiti 

minnhom jiġu eżerċitati, bil-kundizzjoni li 

l-emittent tat-titoli mingħajr ekwità ma 

jkunx l-emittent tat-titoli sottostanti jew 

entità li tappartjeni għall-grupp tal-emittent 

tal-aħħar, l-Istat Membru fejn l-emittent 

ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu. L-istess 

għandu japplika għat-titoli mingħajr ekwità 

f’munita oħra għajr l-euro, sakemm il-valur 

ta’ tali denominazzjoni minima jkun ta’ 

kważi EUR 1 000; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tħassar eżenzjoni li tippermetti lill-emittenti li jagħżlu l-Istat 

Membru ta' Domiċilju tagħhom. L-Istat Membru ta' Domiċilju għandu rwol deċiżiv fis-

superviżjoni tal-prospett. Il-possibbiltà li tintgħażel l-awtorità kompetenti li se tikkontrolla l-

prospett trawwem tiġrija lejn l-iktar livell baxx rigward il-kwalità tas-superviżjoni, li huwa ta' 

detriment għall-protezzjoni effettiva tal-investituri bl-imnut. 

 

Emenda  318 

Kay Swinburne 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt iii – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(iii) għall-emittenti kollha ta’ titoli 

stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex 

imsemmija fil-punt (ii), l-Istat Membru 

fejn it-titoli jkunu intiżi li jiġu offruti lill-

pubbliku għall-ewwel darba jew meta tkun 

saret l-ewwel applikazzjoni għall-

ammissjoni fil-kummerċ f’suq regolat, 

skont l-għażla tal-emittent, l-offerent jew 

il-persuna li titlob l-ammissjoni, soġġett 

għall-għażla sussegwenti ta’ emittenti 

stabbiliti f’pajjiż terz f’waħda miċ-

ċirkostanzi li ġejjin: 

(iii) għall-emittenti kollha ta’ titoli 

stabbiliti f’pajjiż terz, l-Istat Membru fejn 

it-titoli jkunu intiżi li jiġu offruti lill-

pubbliku għall-ewwel darba jew meta tkun 

saret l-ewwel applikazzjoni għall-

ammissjoni fil-kummerċ f’suq regolat, 

skont l-għażla tal-emittent, l-offerent jew 

il-persuna li titlob l-ammissjoni, soġġett 

għall-għażla sussegwenti ta’ emittenti 

stabbiliti f’pajjiż terz f’waħda miċ-

ċirkostanzi li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  319 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt iii – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(iii) għall-emittenti kollha ta’ titoli 

stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex 

imsemmija fil-punt (ii), l-Istat Membru 

fejn it-titoli jkunu intiżi li jiġu offruti lill-

pubbliku għall-ewwel darba jew meta tkun 

saret l-ewwel applikazzjoni għall-

ammissjoni fil-kummerċ f’suq regolat, 

skont l-għażla tal-emittent, l-offerent jew 

il-persuna li titlob l-ammissjoni, soġġett 

għall-għażla sussegwenti ta’ emittenti 

stabbiliti f’pajjiż terz f’waħda miċ-

ċirkostanzi li ġejjin: 

(iii) għall-emittenti kollha ta’ titoli 

stabbiliti f’pajjiż terz, l-Istat Membru fejn 

it-titoli jkunu intiżi li jiġu offruti lill-

pubbliku għall-ewwel darba jew meta tkun 

saret l-ewwel applikazzjoni għall-

ammissjoni fil-kummerċ f’suq regolat, 

skont l-għażla tal-emittent, l-offerent jew 

il-persuna li titlob l-ammissjoni, soġġett 

għall-għażla sussegwenti ta’ emittenti 

stabbiliti f’pajjiż terz f’waħda miċ-

ċirkostanzi li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  320 

Ernest Urtasun 
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f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt iii – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(iii) għall-emittenti kollha ta’ titoli 

stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex 

imsemmija fil-punt (ii), l-Istat Membru 

fejn it-titoli jkunu intiżi li jiġu offruti lill-

pubbliku għall-ewwel darba jew meta tkun 

saret l-ewwel applikazzjoni għall-

ammissjoni fil-kummerċ f’suq regolat, 

skont l-għażla tal-emittent, l-offerent jew 

il-persuna li titlob l-ammissjoni, soġġett 

għall-għażla sussegwenti ta’ emittenti 

stabbiliti f’pajjiż terz f’waħda miċ-

ċirkostanzi li ġejjin: 

(iii) għall-emittenti kollha ta’ titoli 

stabbiliti f’pajjiż terz, l-Istat Membru fejn 

it-titoli jkunu intiżi li jiġu offruti lill-

pubbliku għall-ewwel darba jew meta tkun 

saret l-ewwel applikazzjoni għall-

ammissjoni fil-kummerċ f’suq regolat, 

skont l-għażla tal-emittent, l-offerent jew 

il-persuna li titlob l-ammissjoni, soġġett 

għall-għażla sussegwenti ta’ emittenti 

stabbiliti f’pajjiż terz f’waħda miċ-

ċirkostanzi li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  321 

Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m – punt iii – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(iii) għall-emittenti kollha ta’ titoli 

stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex 

imsemmija fil-punt (ii), l-Istat Membru 

fejn it-titoli jkunu intiżi li jiġu offruti lill-

pubbliku għall-ewwel darba jew meta tkun 

saret l-ewwel applikazzjoni għall-

ammissjoni fil-kummerċ f’suq regolat, 

skont l-għażla tal-emittent, l-offerent jew 

il-persuna li titlob l-ammissjoni, soġġett 

għall-għażla sussegwenti ta’ emittenti 

stabbiliti f’pajjiż terz f’waħda miċ-

ċirkostanzi li ġejjin: 

(iii) għall-emittenti kollha ta’ titoli 

stabbiliti f’pajjiż terz, l-Istat Membru fejn 

it-titoli jkunu intiżi li jiġu offruti lill-

pubbliku għall-ewwel darba jew meta tkun 

saret l-ewwel applikazzjoni għall-

ammissjoni fil-kummerċ f’suq regolat, 

skont l-għażla tal-emittent, l-offerent jew 

il-persuna li titlob l-ammissjoni, soġġett 

għall-għażla sussegwenti ta’ emittenti 

stabbiliti f’pajjiż terz f’waħda miċ-

ċirkostanzi li ġejjin: 

Or. en 
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Emenda  322 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt n 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

n) "Stat Membru ospitanti" tfisser Stat 

Membru fejn issir l-offerta lill-pubbliku 

jew fejn tkun qed tintalab l-ammissjoni 

għall-kummerċ, meta dan ikun differenti 

mill-Istat Membru ta' domiċilju; 

n)  "Stat Membru fejn isir il-ħruġ" tfisser 

Stat Membru fejn issir l-offerta lill-

pubbliku jew fejn tkun qed tintalab l-

ammissjoni għall-kummerċ, meta dan ikun 

differenti mill-Istat Membru fejn l-emittent 

ikun domiċiljat; 

 (Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 

kollu li qed jiġi eżaminat. 

Or. es 

 

Emenda  323 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt o – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(o) “impriża ta’ investiment kollettiv għajr 

tat-tip tat-tmiem magħluq" tfisser it-trusts 

tal-unitajiet u l-kumpaniji tal-investiment 

b’dawn iż-żewġ katratteristiċi: 

(o) “impriża ta’ investiment kollettiv’’ 

tfisser intrapriżi għal investiment kollettiv 

f'titoli trasferibbli (UCITS) awtorizzati 

skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fondi 

ta’ investiment alternattivi (AIFs) skont it-

tifsira tal-Artikolu 4(1)(a) tad-

Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill; 

Or. en 

 

Emenda  324 

Philippe De Backer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt o – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(o) “impriża ta’ investiment kollettiv għajr 

tat-tip tat-tmiem magħluq " tfisser it-trusts 

tal-unitajiet u l-kumpaniji tal-investiment 

b’dawn iż-żewġ katratteristiċi: 

(o) “impriża ta’ investiment kollettiv" 

tfisser it-trusts tal-unitajiet u l-kumpaniji 

tal-investiment b’dawn iż-żewġ 

katratteristiċi: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Korrezzjoni teknika - din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 28 mill-abbozz ta’ rapport. 

 

Emenda  325 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (va) “riċerka fl-investiment” f’dan il-

kuntest għandha tinftiehem bħala riċerka 

li tkopri r-riċerka ta’ materjal jew servizzi 

li jirrigwardaw strument finanzjarju 

wieħed jew aktar jew assi oħra, jew l-

emittenti jew l-emittenti potenzjali ta' 

strumenti finanzjarji, jew li jkunu relatati 

mill-qrib ma’ industrija speċifika jew suq 

b’tali mod li tgħarraf l-opinjonijiet dwar l-

istrumenti finanzjarji, assi jew emittenti 

f’dak is-settur. Dan it-tip ta’ materjal jew 

servizzi jirrakkomanda jew jissuġġerixxi 

b’mod espliċitu jew impliċitu strateġija 

tal-investiment, kif ukoll jipprovdi 

opinjoni sostanzjata dwar il-valur jew il-

prezz attwali jew futur ta’ tali strumenti 

jew assi, jew inkella jkun fih analiżi u 

ideat oriġinali u jasal għal konklużjonijiet 

ibbażati fuq informazzjoni ġdida jew 

eżistenti li tista’ tintuża biex tinforma 

strateġija tal-investiment, kif ukoll tkun 

rilevanti u kapaċi li żżid il-valur tad-

deċiżjonijiet tad-ditta tal-investiment 

f’isem il-klijenti li qed iħallsu għal din ir-
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riċerka. 

Or. en 

 

Emenda  326 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (va) "timbru ta' kwalità" tfisser timbru 

mogħti mill-ESMA jew mill-awtorità 

kompetenti lil ħruġ speċifiku ta' titoli 

meta l-emittent jippubblika prospett 

mingħajr ma jkunu obbligat li jagħmel 

dan; 

Or. es 

 

Emenda  327 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt vb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (vb) "numru Ewropew ta' identifikazzjoni 

tal-prospetti" tfisser il-kodiċi maħluq 

mill-ESMA biex jiġu identifikati l-

prospetti u mogħti mill-awtoritajiet 

kompetenti; 

Or. es 

 

Emenda  328 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fis-

swieq finanzjarji, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 

skont l-Artikolu 42 biex tispeċifika xi 

elementi tekniċi tad-definizzjonijiet 

stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, 

inkluż l-aġġustament taċ-ċifri stabbiliti 

fid-definizzjoni ta’ “intrapriżi żgħar u ta’ 

daqs medju (SMEs)" fil-punt (f) tal-

paragrafu 1, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-

sitwazzjoni fis-swieq nazzjonali differenti, 

inkluża l-klassifikazzjoni ta’ intrapriżi 

użati mill-operaturi tas-swieq regolati u l-

faċilitajiet multilaterali ta’ kummerċ , il-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni u r-

rakkomandazzjonijiet kif ukoll l-iżviluppi 

ekonomiċi. 

2. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fis-

swieq finanzjarji, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 

skont l-Artikolu 42 biex tispeċifika xi 

elementi tekniċi tad-definizzjonijiet 

stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, 

bl-eċċezzjoni tal-aġġustament taċ-ċifri 

stabbiliti fid-definizzjoni ta’ “intrapriżi 

żgħar u ta’ daqs medju (SMEs)" fil-punt (f) 

tal-paragrafu 1, filwaqt li tiġi kkunsidrata 

s-sitwazzjoni fis-swieq nazzjonali 

differenti, inkluża l-klassifikazzjoni ta’ 

intrapriżi użati mill-operaturi tas-swieq 

regolati u l-faċilitajiet multilaterali ta’ 

kummerċ , il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u r-

rakkomandazzjonijiet kif ukoll l-iżviluppi 

ekonomiċi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tibdil tad-definizzjoni ta’ SMEs (u għalhekk li jistgħu jibbenefikaw minn reġim eħfef għall-

SMEs) mhuwiex element tekniku li għandu jiġi trattat f’livell 2. Kull bidla għandha tiġi 

ppreżentata bħala reviżjoni tat-test tal-Livell 1. 

 

Emenda  329 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-obbligu li jiġi ppubblikat prospett u 

eżenzjoni 

L-obbligu li jiġi ppubblikat prospett 

Or. es 

 

Emenda  330 

Neena Gill 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. M’għandhomx jiġu offruti titoli lill-

pubbliku fl-Unjoni mingħajr il-

pubblikazzjoni minn qabel tal-prospett. 

1. M’għandhomx jiġu offruti titoli lill-

pubbliku fl-Unjoni mingħajr il-

pubblikazzjoni minn qabel tal-prospett jew 

tal-prospett tal-SMEs. 

Or. en 

 

Emenda  331 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Stat Membru jista’ jeżenta offerti ta’ 

titoli lill-pubbliku mill-obbligu tal-prospett 

tal-paragrafu 1 sakemm: 

imħassar 

(a) l-offerta ssir biss f’dak l-Istat Membru, 

u 

 

(-b) l-korrispettiv totali tal-offerta jkun 

inqas minn ammont monetarju kkalkolat 

fuq perjodu ta’ 12-il xahar, li m’għandux 

jeċċedi EUR 10 000 000. 

 

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 

lill-Kummissjoni u lill-ESMA bl-eżerċitar 

tal-opzjoni taħt dan il-paragrafu, inkluża 

l-konsiderazzjoni tal-offerta magħżula li 

taħtha tapplika l-eżenzjoni għall-offerti. 

 

Or. en 

 

Emenda  332 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Stat Membru jista’ jeżenta offerti ta’ 

titoli lill-pubbliku mill-obbligu tal-prospett 

tal-paragrafu 1 sakemm: 

imħassar 

a) l-offerta ssir biss f’dak l-Istat Membru, 

u 

 

b) l-korrispettiv totali tal-offerta jkun 

inqas minn ammont monetarju kkalkolat 

fuq perjodu ta’ 12-il xahar, li m’għandux 

jeċċedi EUR 10 000 000. 

 

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 

lill-Kummissjoni u lill-ESMA bl-eżerċitar 

tal-opzjoni taħt dan il-paragrafu, inkluża 

l-konsiderazzjoni tal-offerta magħżula li 

taħtha tapplika l-eżenzjoni għall-offerti. 

 

Or. es 

 

Emenda  333 

Ernest Urtasun 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Stat Membru jista’ jeżenta offerti ta’ 

titoli lill-pubbliku mill-obbligu tal-prospett 

tal-paragrafu 1 sakemm: 

imħassar 

(a) l-offerta ssir biss f’dak l-Istat Membru, 

u 

 

(-b) l-korrispettiv totali tal-offerta jkun 

inqas minn ammont monetarju kkalkolat 

fuq perjodu ta’ 12-il xahar, li m’għandux 

jeċċedi EUR 10 000 000. 

 

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 

lill-Kummissjoni u lill-ESMA bl-eżerċitar 

tal-opzjoni taħt dan il-paragrafu, inkluża 

l-konsiderazzjoni tal-offerta magħżula li 

taħtha tapplika l-eżenzjoni għall-offerti. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-diskrezzjoni nazzjonali li jirrappreżenta dan il-paragrafu hija karatteristika li l-aktar tmur 

kontra l-aspett tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali u għandha titneħħa. Il-Verts jipproponi reġim 

mingħajr l-ebda prospett taħt il-500K, prospett eħfef għall-SMEs (sa 10 miljuni ta' ħruġ) u 

emissjonijiet sekondarji, u r-reġim sħiħ kullimkien għall-każijiet l-oħra kollha. 

 

Emenda  334 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Stat Membru jista’ jeżenta offerti ta’ 

titoli lill-pubbliku mill-obbligu tal-prospett 

tal-paragrafu 1 sakemm: 

2. Stat Membru għandu jeżenta offerti ta’ 

titoli lill-pubbliku mill-obbligu tal-prospett 

tal-paragrafu 1 sakemm: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-introduzzjoni ta’ din l-eżenzjoni bħala rekwiżit uniformi madwar l-UE se tippermetti aktar 

ċertezza tad-dritt għall-SMEs u tevita d-differenzi fis-suq uniku għall-SMEs. 

 

Emenda  335 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-offerta ssir biss f’dak l-Istat Membru, 

u 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  336 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-offerta ssir biss f’dak l-Istat Membru, 

u 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex inkunu serji dwar il-ħolqien ta' suq kapitali uniku għall-UE jeħtieġ li niżguraw li l-

eżenzjonijiet għall-SMEs ma jingħatawx biss meta jixtiequ jibqgħu fi ħdan il-limiti tas-swieq 

domestiċi tagħhom. Billi nillimitaw l-eżenzjoni sabiex ma tkunx tista' tintuża b'mod 

transkonfinali, inkunu qed nillimitaw l-effettività tas-suq uniku għall-SMEs. 

 

Emenda  337 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-offerta ssir biss f’dak l-Istat Membru, 

u 

(a) l-offerta mhijiex soġġetta għal notifika 

skont l-Artikolu 24, u 

Or. en 

 

Emenda  338 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) l-korrispettiv totali tal-offerta jkun 

inqas minn ammont monetarju kkalkolat 

fuq perjodu ta’ 12-il xahar, li m’għandux 

imħassar 
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jeċċedi EUR 10 000 000. 

Or. en 

 

Emenda  339 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) l-korrispettiv totali tal-offerta jkun 

inqas minn ammont monetarju kkalkolat 

fuq perjodu ta’ 12-il xahar, li m’għandux 

jeċċedi EUR 10 000 000. 

(-b) l-korrispettiv totali tal-offerta jkun 

inqas minn ammont monetarju kkalkolat 

fuq perjodu ta’ 12-il xahar, li m’għandux 

jeċċedi EUR 5 000 000. 

Or. en 

 

Emenda  340 

Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) l-korrispettiv totali tal-offerta jkun 

inqas minn ammont monetarju kkalkolat 

fuq perjodu ta’ 12-il xahar, li m’għandux 

jeċċedi EUR 10 000 000. 

(-b) l-korrispettiv totali tal-offerta jkun 

inqas minn ammont monetarju kkalkolat 

fuq perjodu ta’ 12-il xahar, li m’għandux 

jeċċedi EUR 5 000 000. 

Or. en 

 

Emenda  341 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) l-korrispettiv totali tal-offerta jkun (-b) l-korrispettiv totali tal-offerta jkun 
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inqas minn ammont monetarju kkalkolat 

fuq perjodu ta’ 12-il xahar, li m’għandux 

jeċċedi EUR 10 000 000. 

inqas minn ammont monetarju kkalkolat 

fuq perjodu ta’ 12-il xahar, li m’għandux 

jeċċedi EUR 5 000 000. 

Or. en 

 

Emenda  342 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 

lill-Kummissjoni u lill-ESMA bl-eżerċitar 

tal-opzjoni taħt dan il-paragrafu, inkluża 

l-konsiderazzjoni tal-offerta magħżula li 

taħtha tapplika l-eżenzjoni għall-offerti. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  343 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 

lill-Kummissjoni u lill-ESMA bl-eżerċitar 

tal-opzjoni taħt dan il-paragrafu, inkluża 

l-konsiderazzjoni tal-offerta magħżula li 

taħtha tapplika l-eżenzjoni għall-offerti. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  344 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-limiti msemmija għandhom jiġu 

vvalutati wara sena mill-implimentazzjoni 

ta' dan ir-Regolament u għandhom jiġu 

modifikati jekk il-valutazzjoni tindika dan. 

Or. en 

 

Emenda  345 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. It-titoli m’għandhomx ikunu ammessi 

għall-kummerċ f’suq regolat li jkun jinsab 

jew li jopera ġewwa l-Unjoni mingħajr il-

pubblikazzjoni minn qabel ta’ prospett. 

3. It-titoli m’għandhomx ikunu ammessi 

għall-kummerċ f’suq regolat li jkun jinsab 

jew li jopera ġewwa l-Unjoni mingħajr il-

pubblikazzjoni minn qabel ta’ prospett. 

Għat-titoli ammessi għan-negozjar minn 

SME f'MTF, inkluż suq tat-tkabbir tal-

SMEs, il-proċedura ssimplifikata 

stabbilita fl-Artikolu 15 hija applikabbli. 

L-Istati Membri għandhom iżommu lura 

milli jimponu f’livell nazzjonali rekwiżiti 

ta’ żvelar li jistgħu joħolqu piż 

sproporzjonat jew mhux meħtieġ fir-

rigward ta’ offerti bħal dawn u b’hekk 

iżidu l-frammentazzjoni tas-suq intern. 

Or. en 

 

Emenda  346 

Kay Swinburne 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Sabiex jitqiesu l-movimenti tar-rata 

tal-kambju, inklużi l-inflazzjoni u r-rati 
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tal-kambju ta’ muniti oħra għajr l-euro, 

il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 

atti delegati skont l-Artikolu 42, miżuri li 

jikkonċernaw il-limitu stabbilit fil-

punt (b) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-

Artikolu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jitqiesu muniti oħra fi ħdan l-UE barra l-Euro. 

Emenda  347 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Meta offerta ta’ titoli lill-pubbliku jew 

ammissjoni ta’ titoli għall-kummerċ f’suq 

regolat ma taqax fl-ambitu ta’ dan ir-

Regolament kif imfisser fl-Artikolu 1, l-

emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob 

l-ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat 

għandha tkun intitolata li volontarjament 

tfassal prospett skont dan ir-Regolament. 

Meta offerta ta’ titoli lill-pubbliku jew 

ammissjoni ta’ titoli għall-kummerċ f’suq 

regolat ma taqax fl-ambitu ta’ dan ir-

Regolament kif imfisser fl-Artikolu 1, l-

emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob 

l-ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat 

għandha tkun intitolata li volontarjament 

tfassal prospett skont dan ir-Regolament. 

It-tfassil volontarju tal-prospett jista' 

jinvolvi l-għoti tat-timbru ta' kwalità 

nazzjonali mill-awtorità kompetenti, jew 

it-timbru ta' kwalità Ewropew, min-naħa 

tal-ESMA. 

Or. es 

 


