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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Din il-proposta għandha l-għan li ttejjeb it-trasparenza fis-suq tal-investiment għall-investituri 

fil-livell tal-konsumatur. Il-prodotti ta’ investiment għall-konsumaturi – li jinkludu l-fondi ta’ 

investiment, il-prodotti strutturati għall-konsumaturi u ċertu tipi ta’ kuntratti tal-assigurazzjoni 

użati għall-finijiet ta’ investiment – huma essenzjali biex jissodisfaw il-ħtiġijiet taċ-ċittadini 

tal-UE għall-prodotti li bihom jistgħu jibnu t-tfaddil u l-investimenti.  

 

Madankollu, il-prodotti ta’ investiment għall-konsumaturi qed isiru aktar u aktar kumplessi u 

teknikament diffiċli biex jinftiehmu. Għalhekk iċ-ċittadini qed iħabbtu wiċċhom ma’ 

diffikultajiet biex jevalwawhom u jqabbluhom sabiex jieħdu deċiżjonijiet adegwati u 

infurmati sew dwar il-prodott finanzjarju li jixtru. Matul dawn l-aħħar snin, l-investituri fil-

livell tal-konsumatur tilfu l-flus minħabba investimenti li kienu jimplikaw riskji li ma kinux 

trasparenti jew li huma ma fehmux eżattament, partikolarment minħabba t-tagħrif mhux ċar, 

ta’ kwalità baxxa u mhux sodisfaċenti li ngħata.  

 

Il-proposta tagħmel regoli u obbligi aktar ċari għall-istituzzjonijiet finanzjarji fir-rigward tat-

tagħrif ewlieni li se jkollu jiġi żvelat mill-impriżi finanzjarji sabiex itejjeb il-fehim tal-prodotti 

u jiffaċilita t-tqabbil tagħhom. Din tipprovdi wkoll għal setgħat għall-awtoritajiet kompetenti 

li jistabbilixxu s-sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi fuq l-impriżi finanzjarji għal ksur tal-

obbligi imposti minn dan l-istrument legali.  

 

Ir-rapporteur jilqa’ l-għamla ta’ strument legali magħżul. Permezz ta’ regolament se jingħata 

kontribut għall-istabbiliment ta’ sistema aktar uniformi fl-Unjoni, u b’hekk it-tqabbil ta’ 

prodotti fl-Unjoni u l-attivitajiet tal-impriżi finanzjarji u l-konsumaturi fil-livell tal-Unjoni se 

jiġu ffaċilitati.  

 

Il-proposta tinkludi dispożizzjonijiet li se jolqtu d-drittijiet fundamentali. Ir-rapporteur iqis li 

dawn mhumiex indirizzati biżżejjed u kif xieraq mill-proposta tal-Kummissjoni. Il-proposta 

tipprovdi għas-setgħa tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jimponu sanzjonijiet 

amministrattivi għal ksur tal-obbligi imposti permezz tal-proposta. Tipprovdi wkoll għall-

pubblikazzjoni tas-sanzjonijiet imposti, li tinkludi l-identità tal-persuni. Fl-aħħar nett, l-

obbligi imposti mill-proposta se jimplikaw l-ipproċessar ta’ data personali.  

 

L-emendi proposti mir-rapporteur għandhom l-għan li jiżguraw li d-drittijiet fundamentali tal-

individwu jiġu rispettati u kkunsidrati kif xieraq. Dan huwa essenzjali biex tkun żgurata l-

legalità tal-miżuri li jittieħdu u biex ikun evitat li dawn ikunu jistgħu jitreġġgħu lura għal 

nuqqas ta’ konformità mad-drittijiet fundamentali. Għalhekk l-emendi proposti jenfasizzaw li 

kwalunkwe sanzjoni u miżura amministrattivi li tittieħed minn awtorità kompetenti għandha 

tkun bil-miktub u jkun hemm raġuni xierqa għaliha, filwaqt li jkun indikat il-mezz għall-

istħarriġ ġudizzjarju quddiem qorti u l-isem ta’ dik l-awtorità.   

Fir-rigward tal-pubblikazzjoni ta’ sanzjonijiet, l-emendi għandhom l-għan li jiżguraw li din il-

pubblikazzjoni tirrispetta d-drittijiet fundamentali. Jekk sanzjoni tkun ġiet żvelata 

pubblikament għal perjodu ta’ żmien mhux limitat jew twil, jew tkun tista’ tiġi kkunsidrata 

diversi snin wara l-adozzjoni tas-sanzjoni, din tkun tikkontradixxi l-prinċipji ta’ 

proporzjonalità u neċessità u timmalafama l-individwu għal fatt tal-passat li ma jkunx 

jirrifletti l-imġiba jew is-sitwazzjoni attwali tal-individwu. Il-pubblikazzjoni ta’ deċiżjonijiet 
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amministrattivi li jimponu sanzjonijiet jew it-tmiem tal-proċedimenti legali huma soġġetti 

għal regoli speċifiċi fl-Istati Membri, li f’ħafna każijiet ma jippermettux l-iżvelar tal-identità 

tal-persuna jew ma jistabbilixxux kundizzjonijiet speċifiċi. Minbarra l-protezzjoni tad-data, il-

liġi tal-Istati Membri timponi kundizzjonijiet relatati mar-rispett għall-ħajja privata u tal-

familja. F’dan il-kuntest, huwa importanti li titfakkar id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-

kawża C-92/09 – Schecke, li annullat il-pubblikazzjoni ta’ ismijiet ta’ benefiċjarji ta’ sussidji 

għall-irziezet minħabba ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità.  

 

EMENDI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 

qegħdin dejjem iżjed jiġu offruti varjetà 

wiesgħa ta’ tipi differenti ta’ prodotti ta’ 

investiment meta jikkunsidraw jagħmlu 

investiment. Dawn il-prodotti spiss 

jipprovdu soluzzjonijiet speċifiċi ta’ 

investiment imfassla skont il-ħtiġijiet tal-

investituri fil-livell ta' konsumatur, iżda 

spiss ikunu kumplessi u diffiċli biex 

jinftiehmu. Id-divulgazzjonijiet eżistenti 

għall-investituri f'dawn il-prodotti ta’ 

investiment mhumiex koordinati u spiss 

jonqsu milli jgħinu lill-investituri fil-livell 

ta' konsumatur jipparagunaw bejn il-

prodotti differenti, u jifhmu l-karatteristiċi 

tagħhom. B’konsegwenza ta’ dan, l-

investituri fil-livell ta' konsumatur spiss 

għamlu investimenti bla ma fehmu bis-sħiħ 

ir-riskji u l-ispejjeż tagħhom, u għalhekk 

f’xi okkażjonijiet sofrew telf mhux previst. 

(1) L-investituri fil-livell ta' konsumatur 

qegħdin dejjem iżjed jiġu offruti varjetà 

wiesgħa ta’ tipi differenti ta’ prodotti ta’ 

investiment meta jikkunsidraw jagħmlu 

investiment. Dawn il-prodotti għandhom 

jipprovdu soluzzjonijiet speċifiċi ta’ 

investiment imfassla skont il-ħtiġijiet tal-

investituri fil-livell ta’ konsumatur. 

Madankollu, dawn spiss ikunu kumplessi 

wisq u ma jiftiehmux. Id-divulgazzjonijiet 

eżistenti għall-investituri f'dawn il-prodotti 

ta’ investiment mhumiex koordinati u spiss 

jonqsu milli jgħinu lill-investituri fil-livell 

ta' konsumatur jipparagunaw bejn il-

prodotti differenti, u jifhmu l-karatteristiċi 

tagħhom. Barra minn hekk, l-investituri 

fil-livell ta’ konsumatur mhumiex 

infurmati dwar ċerti riskji kbar. 
B’konsegwenza ta’ tagħrif mhux adegwat 

jew mhux preċiż, dawn b’hekk spiss 

għamlu investimenti bla ma setgħu jifhmu 

bis-sħiħ ir-riskji u l-ispejjeż tagħhom, u 

għalhekk f’xi okkażjonijiet sofrew telf 
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mhux previst.  

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Il-prodotti bankarji u ta’ investiment 

għandhom jitfasslu b’mod ċar, dirett u li 

jiftiehem. Il-kumplessità mhijiex 

karatteristika tal-kwalità u spiss isservi 

sabiex taħbi r-riskji u l-effetti sekondarji. 

Għalhekk, il-prodotti ta’ investiment 

għall-konsumaturi għandhom isiru inqas 

kumplessi.  

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Regoli differenti li jvarjaw skont l-

industrija li toffri l-prodotti ta’ investiment 

u r-regolamentazzjoni nazzjonali f’dan il-

qasam joħolqu kundizzjonijiet mhux ekwi 

bejn il-prodotti differenti u l-kanali tad-

distribuzzjoni u joħolqu ostakli 

addizzjonali għas-Suq Uniku fis-servizzi u 

l-prodotti finanzjarji. L-Istati Membri diġà 

ħadu azzjoni diverġenti u mhux koordinata 

biex jindirizzaw in-nuqqasijiet fil-miżuri 

tal-protezzjoni tal-investituri u aktarx li 

dan l-iżvilupp ikompli. L-approċċi 

differenti lejn id-divulgazzjonijiet dwar il-

prodotti ta’ investiment jimpedixxu l-

iżvilupp ta’ kundizzjonijiet ekwi bejn il-

manifatturi differenti tal-prodotti ta’ 

investiment u dawk li jbiegħu dawn il-

prodotti u għalhekk ifixklu l-

kompetizzjoni. Dan joħloq ukoll livelli 

mhux ekwi ta’ protezzjoni għall-investituri 

mal-Unjoni. Dawn id-diverġenzi 

(3) Regoli differenti li jvarjaw skont l-

industrija li toffri l-prodotti ta’ investiment 

u r-regolamentazzjoni nazzjonali f’dan il-

qasam joħolqu kundizzjonijiet mhux ekwi 

bejn il-prodotti differenti u l-kanali tad-

distribuzzjoni u joħolqu ostakli 

addizzjonali għas-Suq Uniku fis-servizzi u 

l-prodotti finanzjarji. L-Istati Membri diġà 

ħadu azzjoni diverġenti u mhux koordinata 

biex jindirizzaw in-nuqqasijiet fil-miżuri 

tal-protezzjoni tal-investituri u mhuwiex 

aċċettabbli li dan l-iżvilupp ikompli. L-

approċċi differenti lejn id-divulgazzjonijiet 

dwar il-prodotti ta’ investiment jimpedixxu 

l-iżvilupp ta’ kundizzjonijiet ekwi bejn il-

manifatturi differenti tal-prodotti ta’ 

investiment u dawk li jbiegħu dawn il-

prodotti u għalhekk ifixklu l-

kompetizzjoni. Dan joħloq ukoll livelli 

mhux ekwi ta’ protezzjoni għall-investituri 

mal-Unjoni. Dawn id-diverġenzi 
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jirrappreżentaw ostaklu għall-istabbiliment 

u l-funzjonament bla xkiel tas-Suq Uniku. 

Konsegwentement, il-bażi legali xierqa hija 

l-Artikolu 114 TFUE, kif interpretat skont 

il-każistika konsistenti tal-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

jirrappreżentaw ostaklu għall-istabbiliment 

u l-funzjonament bla xkiel tas-Suq Uniku. 

Konsegwentement, il-bażi legali xierqa hija 

l-Artikolu 114 TFUE, kif interpretat skont 

il-każistika konsistenti tal-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 

japplika biss għal dawn il-prodotti ta’ 

investiment aggregati, il-prodotti tal-

assigurazzjoni li ma joffrux 

opportunitajiet ta’ investiment u l-prodotti 

li huma skoperti biss għal rati ta' mgħax 

għandhom għalhekk ikunu esklużi mill-

kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament. 

Assi b'parteċipazzjoni diretta, bħall-ishma 

tal-kumpaniji jew il-bonds sovrani, 

mhumiex prodotti ta’ investiment 

aggregati, u għalhekk għandhom jiġu 

esklużi. Minħabba li l-enfasi ta' dan ir-

Regolament hija fuq it-titjib tal-

paragunabbiltà u l-komprensjonabbiltà 

tal-informazzjoni dwar prodotti ta' 

investiment li jkunu qed jiġu 

kkummerċjalizzati lil investituri fil-livell 

ta' konsumatur, skemi tal-pensjoni tax-

xogħol li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-

superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-

provvista ta’ irtirar okkupazzjonai jew id-

Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-

eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u 

tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II), ma 

għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-

Regolament. Bl-istess mod, ċerti prodotti 

tal-pensjonijiet tax-xogħol li ma jaqgħux 

imħassar 
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fil-kamp ta' applikazzjoni tad-

Direttiva 2003/41/KE għandhom jiġu 

esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 

ir-Regolament, sakemm il-liġi nazzjonali 

tkun teħtieġ kontribuzzjoni mill-

impjegatur u sakemm l-impjegat ma 

għandux għażla fir-rigward tal-fornitur 

tal-prodott tal-pensjoni. Fondi ta’ 

investiment dedikati għall-investituri 

istituzzjonali mhumiex fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 

lanqas, peress li humiex għall-bejgħ lil 

investituri fil-livell ta' konsumatur. 

Madankollu, prodotti ta' investiment bil-

għan ta' akkumulazzjoni ta' tfaddil għal 

pensjonijiet individwali għandhom 

jibqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni għax 

spiss jikkompetu ma' prodotti oħra taħt 

dan ir-Regolament u huma distribbwiti 

b'mod simili lill-investituri fil-livell ta' 

konsumatur. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) F’konformità mal-Komunikazzjoni 

tal-Kummissjoni ta’ Diċembru 2010 dwar 

it-tisħiħ tar-reġimi ta’ sanzjoni fis-settur 

finanzjarju u sabiex jiġi żgurat li r-

rekwiżiti stabbiliti f’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 sanzjonijiet u miżuri 

amministrattivi xierqa. Sabiex jiġi żgurat li 

s-sanzjonijiet ikollhom effett dissważiv u 

tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri billi 

jiġu mwissija dwar il-prodotti ta’ 

investiment ikkummerċjalizzati li jiksru 

dan ir-Regolament, is-sanzjonijiet u l-

miżuri għandhom normalment jiġu 

ppubblikati, minbarra f’ċertu ċirkostanzi 

(24) F’konformità mal-Komunikazzjoni 

tal-Kummissjoni ta’ Diċembru 2010 dwar 

it-tisħiħ tar-reġimi ta’ sanzjoni fis-settur 

finanzjarju u sabiex jiġi żgurat li r-

rekwiżiti stabbiliti f’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 sanzjonijiet u miżuri 

amministrattivi xierqa. Sabiex jiġi żgurat li 

s-sanzjonijiet ikollhom effett dissważiv u 

tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri billi 

jiġu mwissija dwar il-prodotti ta’ 

investiment ikkummerċjalizzati li jiksru 

dan ir-Regolament, is-sanzjonijiet u l-

miżuri għandhom normalment jiġu 

ppubblikati, minbarra f’ċertu ċirkostanzi 

ddefiniti tajjeb. L-adozzjoni u l-
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ddefiniti tajjeb. pubblikazzjoni tas-sanzjonijiet għandhom 

jirrispettaw id-drittijiet fundamentali kif 

stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod 

partikolari r-rispett għall-ħajja privata 

u tal-familja, il-protezzjoni tad-data 

personali u d-dritt għal rimedju effettiv 

u għal proċess imparzjali. Għandhom 

jikkonformaw ukoll mal-prinċipji tal-ħtija 

individwali, iċ-ċertezza tad-dritt, in-

nonretroattività, id-dritt li wieħed ma jiġix 

iġġudikat jew jingħata piena darbtejn 

għall-istess reat (ne bis in dem) kif ukoll 

il-preżunzjoni tal-innoċenza. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tiċċara li l-adozzjoni ta’ sanzjonijiet u miżuri amministrattivi kif ukoll il-

pubblikazzjoni tagħhom għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali, b’mod partikolari 

d-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u tal-familja, id-dritt għall-protezzjoni tad-data 

personali u d-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 

individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 

data personali u dwar il-moviment liberu 

ta’ dik id-data tirregola l-ipproċessar tad-

dejta personali mwettaq mill-Istati Membri 

fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament u skont 

is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti. 

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 

ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 

data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi 

tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ 

dak id-data, jirregola l-ipproċessar tad-

dejta personali mwettaq mill-Awtoritajiet 

Superviżorji Ewropej skont dan ir-

(27) Id-Direttiva 95/46 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 

individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 

data personali u dwar il-moviment liberu 

ta’ dik id-data tirregola l-ipproċessar tad-

data personali mwettaq fl-Istati Membri fil-

kuntest ta’ dan ir-Regolament u taħt is-

superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-

Istati Membri, b’mod partikolari l-

awtoritajiet pubbliċi indipendenti 

magħżula mill-Istati Membri. Ir-

Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 

ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 

data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi 

tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ 
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Regolament u taħt is-superviżjoni tal-

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data. Kwalunkwe proċessar ta’ dejta 

personali mwettaq fil-qafas ta’ dan ir-

Regolament, bħall-iskambju jew it-

trażmissjoni ta’ dejta personali mill-

awtoritajiet kompetenti għandu jsir skont 

id-Direttiva 95/46/KE u kwalunkwe 

skambju jew trażmissjoni ta’ informazzjoni 

mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 

għandu jsir skont ir-Regolament (KE) 

Nru 45/2001. 

dak id-data, jirregola l-ipproċessar tad-data 

personali mwettaq mill-Awtoritajiet 

Superviżorji Ewropej skont dan ir-

Regolament u taħt is-superviżjoni tal-

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data. Kwalunkwe proċessar ta’ data 

personali mwettaq fil-qafas ta’ dan ir-

Regolament, bħall-iskambju jew it-

trażmissjoni ta’ data personali mill-

awtoritajiet kompetenti għandu jsir skont 

id-Direttiva 95/46/KE u kwalunkwe 

skambju jew trażmissjoni ta’ informazzjoni 

mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 

għandu jsir skont ir-Regolament (KE) 

Nru 45/2001. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tiċċara li s-superviżjoni tal-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data titwettaq minn 

awtoritajiet pubbliċi indipendenti, jiġifieri l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, skont l-

Artikolu 7 tal-Karta tal-UE u l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea. It-test tal-proposta tal-Kummissjoni mhuwiex ċar għaliex ir-referenza għal 

"awtoritajiet kompetenti" tintuża fil-proposta biex tirreferi għal awtoritajiet "kompetenti 

għas-superviżjoni finanzjarja".  

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea. 

(31) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea kif imħaddna fit-Trattat, 

speċjalment il-protezzjoni tad-data 

personali, id-dritt għal rimedju effettiv u 

għal proċess imparzjali, il-preżunzjoni tal-

innoċenza u d-dritt għal difiża, il-prinċipji 

ta’ legalità u proporzjonalità tar-reati 

kriminali u l-pieni, id-dritt li wieħed ma 

jiġix iġġudikat jew jingħata piena 

darbtejn fi proċedimenti kriminali għall-

istess reat, u għandu jiġi applikat skont 

dawk id-drittijiet u l-prinċipji. 
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Ġustifikazzjoni 

L-istrument legali għandu jidentifika b’mod ċar id-drittijiet fundamentali li jintlaqtu 

direttament u kif dawn jiġu indirizzati fil-proposta sabiex ikun żgurat li din tkun tirrispetta d-

drittijiet fundamentali. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – subparagrafu 2 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) skemi tas-sigurtà soċjali rikonoxxuti 

uffiċjalment li huma soġġetti għal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew tal-Istati 

Membri. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 

investiment fejn irrispettivament mill-

forma legali tal-investiment, l-ammont 

ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-

varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 

fil-prestazzjoni ta’ xi assi jew aktar li 

mhumiex mixtrija direttament mill-

investitur; 

(a) 'prodott ta’ investiment' tfisser 

investiment fejn irrispettivament mill-

forma legali tal-investiment, l-ammont 

ripagabbli lill-investitur jiġi skopert għall-

varjazzjonijiet fil-valuri ta’ referenza jew 

f’valuri oħrajn li jintużaw bħala 

referenza; 

Ġustifikazzjoni 

Biex tiġi evitata l-konfużjoni bejn varjazzjoni u prestazzjoni. 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 

għandu jfassal dokument bit-tagħrif 

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 

għandu jfassal dokument bit-tagħrif 
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ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-

Regolament għal kull prodott ta’ 

investiment li jipproduċi u għandu 

jippubblika d-dokument fuq il-websajt tal-

għażla tiegħu qabel il-prodott ta’ 

investiment ikun jista’ jinbiegħ lill-

investituri fil-livell ta' konsumatur. 

ewlieni skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-

Regolament għal kull prodott ta’ 

investiment li jipproduċi u għandu 

jippubblika d-dokument fuq websajt 

aċċessibbli li tkun magħrufa mill-

investituri fil-livell ta’ konsumatur qabel 

il-prodott ta’ investiment ikun jista’ 

jinbiegħ lilhom. Il-manifattur tal-prodott 

ta’ investiment huwa responsabbli għall-

kontenut tad-dokument bit-tagħrif 

ewlieni. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 

jkun preċiż, ġust, ċar u ma jiżgwidax. 

1. Id-dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 

jkun preċiż, sinċier, ċar u ma jiżgwidax. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) informattiv sal-punt li jkun fih ċifri 

speċifiċi; 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b – punt v 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

v) it-terminu ta’ żmien tal-prodott ta’ 

investiment, jekk magħruf; 

v) it-terminu ta’ żmien u l-possibbiltà li l-

prodott ta’ investiment jiġi kkanċellat, 

jekk ikunu magħrufa; 

 



 

PE504.372v04-00 12/22 AD\933652MT.doc 

MT 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef il-

flus?", indikazzjoni fil-qosor dwar il-

possibbiltà ta’ telf tal-kapital, inkluż 

(c) taħt it-taqsima bit-titolu "Nista’ nitlef il-

flus?", indikazzjoni dwar il-possibbiltà ta’ 

telf tal-kapital, inkluż: 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhuma r-

riskji u x’nista’ nieħu lura?", il-profil tar-

riskji u l-benefiċċji tal-prodott ta’ 

investiment, inkluż indikatur f’għamla 

sommarja ta’ dan il-profil u t-twissijiet fir-

rigward ta’ kwalunkwe riskju speċifiku li 

jista' ma jkunx rifless bis-sħiħ fl-indikatur 

f’għamla sommarja; 

(e) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhuma r-

riskji u x’nista’ nieħu lura?", il-profil tar-

riskji u l-benefiċċji tal-prodott ta’ 

investiment, inkluż indikatur f’għamla 

sommarja ta’ dan il-profil u t-twissijiet fir-

rigward ta’ kwalunkwe riskju speċifiku li 

jista' ma jkunx rifless bis-sħiħ fl-indikatur 

f’għamla sommarja; ir-riskji għandhom 

jiġu deskritti b’mod ċar u komprensibbli, 

u b’lingwaġġ li jinftiehem faċilment mill-

pubbliku; 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhuma l-

ispejjeż?", l-ispejjeż assoċjati mal-

investiment fil-prodott ta’ investiment, li 

jinkludu kemm l-ispejjeż diretti kif ukoll 

dawk indiretti li għandu jġorr l-investitur, 

inkluż indikaturi f’għamla sommarja ta’ 

dawn l-ispejjeż; 

(f) taħt it-taqsima bit-titolu "X’inhuma l-

ispejjeż?", l-ispejjeż assoċjati mal-

investiment fil-prodott ta’ investiment, li 

jinkludu kemm l-ispejjeż diretti kif ukoll 

dawk indiretti li għandu jġorr l-investitur, 

inkluż indikaturi f’għamla sommarja ta’ 

dawn l-ispejjeż u kif jaffettwaw ir-redditu;  
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Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) taħt taqsima bit-titolu "X’inhuma t-

taxxi fuq il-prodott?", id-dettalji tat-taxxi 

pagabbli mill-klijent fuq l-introjtu u fuq 

il-kapital; 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt gb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (gb) taħt taqsima bit-titolu "X’inhuma r-

regoli applikabbli favur il-ġlieda kontra l-

ħasil tal-flus?", indikazzjoni fil-qosor tal-

liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fil-pajjiż 

fejn ikun qed jiġi kummerċjalizzat il-

prodott u applikabbli għall-prodott fil-

qafas ta’ strateġija għall-ġlieda kontra l-

kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-

ħasil tal-flus; 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-komunikazzjonijiet tal-

kummerċjalizzazzjoni li fihom 

informazzjoni speċifika relatata mal-

prodott ta’ investiment ma għandhomx 

jinkludu dikjarazzjonijiet li jikkontradixxu 

l-informazzjoni li fih id-dokument bit-

tagħrif ewlieni jew li jnaqqsu s-sinifikanza 

tad-dokument bit-tagħrif ewlieni. Il-

komunikazzjonijiet tal-

kummerċjalizzazzjoni għandhom jindikaw 

Il-komunikazzjonijiet tal-

kummerċjalizzazzjoni li fihom 

informazzjoni speċifika relatata mal-

prodott ta’ investiment ma għandhomx 

jinkludu dikjarazzjonijiet li jikkontradixxu 

l-informazzjoni li fih id-dokument bit-

tagħrif ewlieni jew li jnaqqsu s-sinifikanza 

tad-dokument bit-tagħrif ewlieni. Il-

komunikazzjonijiet tal-

kummerċjalizzazzjoni għandhom jindikaw 
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li d-dokument bit-tagħrif ewlieni huwa 

disponibbli u jipprovdu l-informazzjoni 

dwar kif dan jista’ jinkiseb. 

li d-dokument bit-tagħrif ewlieni huwa 

disponibbli u jipprovdu l-informazzjoni 

dwar kif dan jista’ jinkiseb. 

F'komunikazzjonijiet tal-

kummerċjalizzazzjoni għandu jkun 

indikat li jeżistu riskji b’rabta ma’ 

prodotti ta’ investiment. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 

għandu janalizza l-informazzjoni li fih id-

dokument bit-tagħrif ewlieni b’mod 

regolari u jirrevedi d-dokument fejn l-

analiżi tindika li hemm bżonn isir it-tibdil. 

1. Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 

għandu janalizza l-informazzjoni li fih id-

dokument bit-tagħrif ewlieni b’mod 

regolari u jirrevedi d-dokument fejn l-

analiżi tindika li hemm bżonn isir tibdil 

sinifikanti. 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-persuna li tbiegħ il-prodott ta’ 

investiment lill-investituri fil-livell ta' 

konsumatur għandha tipprovdilhom id-

dokument bit-tagħrif ewlieni f'biżżejjed 

żmien qabel il-konklużjoni tat-

tranżazzjoni relatata mal-prodott ta’ 

investiment. 

1. Il-persuna li tbiegħ il-prodott ta’ 

investiment lill-investituri fil-livell ta’ 

konsumatur għandha tagħtihom id-

dokument bit-tagħrif ewlieni meta jingħata 

l-ewwel parir dwar l-investiment. Id-

dokument bit-tagħrif ewlieni għandu 

jingħata lil investituri fil-livell ta’ 

konsumatur direttament u b’mod 

inekwivoku meta l-prodott jiġi ppreżentat 

għall-ewwel darba.  
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Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-persuna li tbigħ il-prodott ta’ 

investiment għandha tipprovdi d-dokument 

bit-tagħrif ewlieni lill-investituri fil-livell 

ta' konsumatur mingħajr ħlas. 

1. Il-persuna li tbigħ il-prodott ta’ 

investiment għandha tipprovdi d-dokument 

bit-tagħrif ewlieni lill-investituri fil-livell 

ta' konsumatur immedjatament u mingħajr 

ħlas. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Madnakollu, meta d-dokument bit-

tagħrif ewlieni jiġi pprovdut bl-użu ta’ 

mezz durabbli għajr dak stampat jew 

permezz ta’ websajt, għandha tingħata 

kopja stampata lill-investituri fil-livell ta' 

konsumatur fuq talba u mingħajr ħlas. 

3. Madnakollu, meta d-dokument bit-

tagħrif ewlieni jiġi pprovdut bl-użu ta’ 

mezz durabbli għajr dak stampat jew 

permezz ta’ websajt, għandha tingħata 

kopja stampata lill-investituri fil-livell ta' 

konsumatur mingħajr ħlas. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 5 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-għoti tad-dokument bit-tagħrif ewlieni 

permezz ta' websajt ikun xierqa fil-kuntest 

tan-negozju li jkun qed isir bejn il-persuna 

li tbiegħ il-prodott ta’ investiment u l-

investitur fil-livell ta' konsumatur; 

(a) l-għoti tad-dokument bit-tagħrif ewlieni 

permezz ta' websajt ikun xierqa fil-kuntest 

tan-negozju li jkun qed isir bejn il-persuna 

li tbiegħ il-prodott ta’ investiment u l-

investitur fil-livell ta' konsumatur; u 
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Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 5 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-investitur fil-livell ta' konsumatur ikun 

ikkonsenta li jingħata d-dokument bit-

tagħrif ewlieni permezz ta’ websajt; 

(b) l-investitur fil-livell ta' konsumatur ikun 

ikkonsenta b’mod espliċitu li jingħata d-

dokument bit-tagħrif ewlieni permezz ta’ 

websajt; u 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 5 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-investitur fil-livell ta' konsumatur ikun 

ġie nnotifikat b’mod elettroniku bl-indirizz 

tal-websajt, u bil-post fil-websajt minn fejn 

jista’ jaċċessa l-informazzjoni; 

(c) l-investitur fil-livell ta' konsumatur ikun 

ġie nnotifikat b’mod elettroniku bl-indirizz 

tal-websajt, u bil-post fil-websajt minn fejn 

jista’ jaċċessa l-informazzjoni; u 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 5 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) fejn id-dokument bit-tagħrif ewlieni 

jkun ġie rivedut skont l-Artikolu 10 il-

verżjonijiet riveduti kollha għandhom 

ikunu disponibbli wkoll għall-investitur fil-

livell ta' konsumatur; 

(d) fejn id-dokument bit-tagħrif ewlieni 

jkun ġie rivedut skont l-Artikolu 10 il-

verżjonijiet riveduti kollha għandhom 

ikunu disponibbli wkoll għall-investitur fil-

livell ta' konsumatur; u 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 5 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) ikun żgurat li d-dokument bit-tagħrif (e) ikun żgurat li d-dokument bit-tagħrif 
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ewlieni jibqa' aċċessibbli fil-websajt għal 

perjodu ta' żmien raġonevolment twil 

biżżejjed biex l-investitur fil-livell ta' 

konsumatur ikun biex jikkonsultah. 

ewlieni jibqa' aċċessibbli għall-investitur 

fil-livell ta’ konsumatur fuq il-websajt 

għal kwalunkwe perjodu ta’ żmien u f'kull 

ħin peress li l-investitur fil-livell ta’ 

konsumatur jista’ jkollu bżonn 

jikkonsultah. Kwalunkwe bidla rigward l-

aċċessibbiltà tad-dokument bit-tagħrif 

ewlieni għandha tiġi nnotifikata 

immedjatament u personalment lill-

investitur fil-livell ta’ konsumatur. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Għall-finijiet tal-paragrafu 4 u 5, l-għoti 

tal-informazzjoni bl-użu ta’ mezz durabbli 

għajr dak stampat jew permezz ta’ websajt 

għandhom jitqiesu xierqa fil-kuntest tan-

negozju mwettaq bejn il-persuna li tbiegħ 

il-prodott ta’ investiment u l-investitur fil-

livell ta' konsumatur, jekk ikun hemm 

prova li l-investitur fil-livell ta' konsumatur 

għandu aċċess regolari għall-internet. L-

għoti ta' indirizz elettroniku min-naħa ta' 

investitur fil-livell ta' konsumatur għall-

finijiet tat-twettiq ta’ dak in-negozju 
għandu jitqies bħala evidenza ta’ dan. 

6. Għall-finijiet tal-paragrafu 4 u 5, l-għoti 

tal-informazzjoni bl-użu ta’ mezz durabbli 

għajr dak stampat jew permezz ta’ websajt 

għandhom jitqiesu xierqa fil-kuntest tan-

negozju mwettaq bejn il-persuna li tbiegħ 

il-prodott ta’ investiment u l-investitur fil-

livell ta' konsumatur, jekk ikun hemm 

prova li l-investitur fil-livell ta' konsumatur 

għandu aċċess regolari għall-internet. L-

approvazzjoni espressa min-naħa tal-

investitur fil-livell ta’ konsumatur 

għandha titqies bħala evidenza ta’ dan. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 

għandu jistabbilixxi proċeduri u 

arranġamenti xierqa li jiżguraw li l-

investituri fil-livell ta' konsumatur li jkunu 

ssottomettew ilment fir-rigward tad-

dokument bit-tagħrif ewlieni jirċievu 

Il-manifattur tal-prodott ta’ investiment 

għandu jistabbilixxi proċeduri u 

arranġamenti xierqa li jiżguraw li l-

investituri fil-livell ta' konsumatur li jkunu 

ssottomettew ilment fir-rigward tad-

dokument bit-tagħrif ewlieni jirċievu 

tweġiba sostantiva fil-waqt u b’mod xieraq, 
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tweġiba sostantiva fil-waqt u b’mod xieraq. f'konformità mal-liġi nazzjonali biex jiġi 

evitat ix-xogħol doppju. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-

Direttiva 94/46/KE għall-ipproċessar tad-

dejta personali mwettaq f'dak l-Istat 

Membru skont dan ir-Regolament. 

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-

Direttiva 95/46/KE għall-ipproċessar tad-

data personali mwettaq f'dak l-Istat 

Membru skont dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

Korrezzjoni teknika. 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom fl-

Artikolu 19, l-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jikkooperaw mill-qrib biex 

jiżguraw li l-miżuri u s-sanzjonijiet 

amministrattivi jipproduċu r-riżultati 

mixtieqa ta’ dan ir-Regolament u 

jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom sabiex 

jevitaw il-possibbiltà ta’ xogħol doppju u 

dupplikazzjoni meta japplikaw il-miżuri u 

s-sanzjonijiet amministrattivi f’każijiet 

transfruntieri.  

2. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom fl-

Artikolu 19, l-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jikkooperaw mill-qrib biex 

jiżguraw li l-miżuri u s-sanzjonijiet 

amministrattivi jipproduċu r-riżultati 

mixtieqa ta’ dan ir-Regolament u 

jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom sabiex 

jevitaw il-possibbiltà ta’ xogħol doppju u 

dupplikazzjoni meta japplikaw il-miżuri u 

s-sanzjonijiet amministrattivi f’każijiet 

transfruntieri, b’rispett sħiħ tad-dritt li 

wieħed ma jiġix iġġudikat jew jingħata 

piena darbtejn għall-istess ksur (il-

prinċipju ne bis in idem). 

Ġustifikazzjoni 

Il-prinċipju ta’ ne bis in idem huwa prinċipju essenzjali rikonoxxut mill-Artikolu 50 tal-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u għandu jiġi stabbilit b’mod ċar f’din id-dispożizzjoni. 

 



 

AD\933652MT.doc 19/22 PE504.372v04-00 

 MT 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

kwalunkwe sanzjoni u miżura 

amministrattiva adottata mill-awtoritajiet 

kompetenti skont dan ir-Regolament tkun 

bil-miktub. 

 Tali miżura u sanzjoni amministrattiva 

għandu jkollha raġuni xierqa, għandha 

tispeċifika r-raġunijiet għad-deċiżjoni u 

tindika r-rimedji disponibbli, inklużi 

appelli jew reviżjonijiet, quddiem qorti jew 

tribunal, l-awtorità kompetenti għal tali 

rimedju u l-limitu ta’ żmien għal tali 

azzjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa meħtieġ li jiġi żgurat id-dritt għal rimedju effettiv quddiem qorti, li huwa rikonoxxut fl-

Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-grad tar-responsabbiltà tal-persuna 

responsabbli; 

(b) il-grad tar-responsabbiltà legali tal-

persuna responsabbli; 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – subparagrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) kwalunkwe ksur preċedenti mill-

persuna responsabbli. 

(e) Kwalunkwe ksur preċedenti tal-obbligi 

sostantivi skont dan ir-Regolament mill-
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persuna responsabbli. 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-sanzjonijiet u l-miżuri imposti għall-ksur 

imsemmi fl-Artikolu 19(1) għandhom jiġu 

ddivulgati lill-pubbliku mingħajr dewmien 

żejjed inkluż mill-inqas l-informazzjoni 

dwar it-tip tal-ksur ta’ dan ir-Regolament u 

l-identità ta’ dawk responsabbli għalih, 

sakemm din id-divulgazzjoni ma 

tipperikolax b’mod serju s-swieq 

finanzjarji. 

Is-sanzjonijiet u l-miżuri imposti għall-ksur 

imsemmi fl-Artikolu 19(1) u li jkunu saru 

finali għandhom jiġu ddivulgati lill-

pubbliku mingħajr dewmien żejjed inkluż 

mill-inqas l-informazzjoni dwar it-tip tal-

ksur ta’ dan ir-Regolament u l-identità ta’ 

dawk responsabbli għalih, sakemm din id-

divulgazzjoni ma tipperikolax b’mod serju 

s-swieq finanzjarji. 

Fejn pubblikazzjoni tikkawża ħsara 

sproporzjonata lill-partijiet involuti, l-

awtoritajiet kompetenti għandhom 

jippubblikaw is-sanzjonijiet fuq bażi 

anonima.  

Fejn pubblikazzjoni tikkawża ħsara 

sproporzjonata lill-partijiet involuti, l-

awtoritajiet kompetenti għandhom 

jippubblikaw is-sanzjonijiet fuq bażi 

anonima.  

 Il-pubblikazzjoni tas-sanzjonijiet għandha 

tirrispetta d-drittijiet fundamentali kif 

stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod 

partikolari d-dritt għar-rispett tal-ħajja 

privata u tal-familja u d-dritt għall-

protezzjoni tad-data personali.  

 L-Istati Membri għandhom jieħdu 

kwalunkwe miżura biex jiżguraw li s-

sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi ma 

jiġux ippubblikati għal perjodu aktar twil 

milli jkun meħtieġ skont il-liġi nazzjonali, 

li warajh jitħassru awtomatikament. L-

Istati Membri għandhom jieħdu 

kwalunkwe miżura teknika u salvagwardji 

biex jevitaw li l-partijiet terzi jkomplu 

jiżvelaw sanzjonijiet u miżuri 

amministrattivi wara l-perjodu ta’ 

pubblikazzjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Il-pubblikazzjoni ta’ sanzjonijiet tinterferixxi mad-drittijiet fundamentali, b’mod partikolari 
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d-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni tad-data personali. Kwalunkwe 

limitazzjoni ta’ dawn id-drittijiet għandha tikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 54 tal-

Karta tal-UE. Il-prinċipji ta’ neċessità u proporzjonalità għandhom jiġu rispettati. Għal dan 

l-għan is-sanzjonijiet għandhom jiġu ppubblikati għal perjodu ta’ żmien limitat, u għandhom 

jittieħdu miżuri tekniċi biex jipprevejnu r-riskju relatat mal-użu ta’ magni tat-tiftix u websajts 

li jkomplu jippubblikaw is-sanzjoni wara l-perjodu limitat tal-pubblikazzjoni, pereżempju billi 

jiġi evitat l-indiċjar awtomatiku.  
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