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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE, 78/855/KEE u 82/891/KEE u d-Direttiva 2005/56/KE 
fir-rigward ta' rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ ta' amalgamazzjoni u 
diviżjonijiet
(COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0576),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 44(2) tat-Trattat KE, skont liema artikoli 
l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0330/2008]),

– war li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat 
dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 44(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 44(2), 
punt (g) tiegħu,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bażi legali għandha tkun l-Artikolu 44(2)(g) tat-TKE (ara wkoll: Direttiva 2007/63/KE).

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Ir-rekwiżiti ta' żvelar li jikkonċernaw 
l-abbozz ta' termini ta' amalgamazzjoni 
f'amalgamazzjonijiet transkonfinali skont 
id-Direttiva 2005/56/KE għandhom ikunu 
simili għal dawk applikabbli għal 
amalgamazzjonijiet u diviżjonijiet 
domestiċi skont id-Direttivi 78/855/KEE u 
82/891/KEE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispjegazzjoni tal-emenda għad-Direttiva 2005/56/KE

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2
Direttiva 78/855/KEE
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kumpanija m'għandiex l-obbligu li 
tippubblika pubblikazzjoni bħal din kemm-
il darba, għal-perjodu kontinwu ta' żmien li 
jibda mhux aktar tard minn xahar qabel il-
ġurnata tal-laqgħa ġenerali, tagħmel 
disponibbli l-abbozz tat-termini tal-
amalgamazzjoni waħedha jew fuq xi 
websajt ieħor fl-Internet ieħor. Fil-każ li 
kumpanija tagħmel użu minn din l-
possibbiltá għandha tippubblika referenza 

"Kumpanija m'għandiex l-obbligu li 
tippubblika pubblikazzjoni bħal din kemm-
il darba, għal-perjodu kontinwu ta' żmien li 
jibda minn tal-inqas  xahar qabel il-
ġurnata tal-laqgħa ġenerali li għandha 
tiddeċiedi dwar l-abbozz tat-termini tal-
amalgamazzjoni, tagħmel disponibbli l-
abbozz tat-termini ta' din l-amalgamazzjoni 
fil-websajt tal-Internet tagħha. Fil-każ li 
kumpanija tagħmel użu minn din l-
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li tagħti aċċess għal websajt fuq il-
pjattaforma ċentrali elettronika msemmija 
fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 68/151/KEE. 
Din ir-referenza gġandha tinkludi d-data 
tal-pubblikazzjoni tal-abbozz tat-termini 
tal-amalgamazzjoni fuq il-websajt tal-
Interenet.

possibbiltá għandha tippubblika referenza 
li tagħti aċċess għal websajt fuq il-
pjattaforma ċentrali elettronika msemmija 
fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 68/151/KEE. 
Din ir-referenza għandha tinkludi d-data 
tal-pubblikazzjoni tal-abbozz tat-termini 
tal-amalgamazzjoni fuq il-websajt tal-
Internet.

L-aċċess għas-sit tal-Internet permezz tal-
pjattaforma elettronika ċentrali għandha 
tkun bla ħlas."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux ċar x'tista' tkun "kwalunkwe" websajt tal-Internet. Jidher suffiċjenti li l-kumpanija 
tagħmel id-dokumenti disponibbli fuq il-websajt tagħha. B'hekk ikunu jistgħu jiġu mħarsa l-
interessi tal-azzjonisti u l-kredituri u biex jiġi żgurat li wieħed jista' jaċċessa d-dokumenti 
permezz tal-websajt tal-kumpanija, li huwa l-punt primarju ta' referenza għall-azzjonisti tal-
kumpanija. Ikun iggarantit ukoll li d-dokumenti jkunu disponibbli fuq il-websajt u l-kontenut 
tagħhom jiġi kkontrollat mill-kumpanija. Dan fl-istess ħin se jirrispetta l-bżonn tal-flessibilità 
u s-simplifikazzjoni tal-ħtiġijiet tar-rappurtar. 

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3
Direttiva 78/855/KEE
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 8, għandu jiżdied il-paragrafu
li ġej:

Fl-Artikolu 8, għandu jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

"Għall-iskopijiet ta' punt (b) tal-ewwel 
paragrafu, l-Artikoli 11 (2), (3) u (4) 
għandhom japplikaw".

"Għall-iskopijiet ta' punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu, l-Artikoli 11 (2), (3) u (4) 
għandhom japplikaw".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustamenti tekniċi.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5 - punt b
Direttiva 78/855/KEE
Paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Fil-każ li azzjonista jkun tal-kunsens 
tiegħu li tħalli l-kumpanija tuża mezzi 
elettroniċi biex twassal l-informazzjoni, 
kopji ta' din l-informazzjoni jistgħu jiġu 
forniti permezz tal-posta elettronika".

"Fil-każ li azzjonista jkun tal-kunsens 
tiegħu li tħalli l-kumpanija tuża mezzi 
elettroniċi biex twassal l-informazzjoni, 
kopji ta' din l-informazzjoni jistgħu jiġu 
forniti permezz tal-posta elettronika". 
Madankollu, kopji stampati għandhom 
ikunu disponibbli fuq talba tal-azzjonist."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jingħad ċar li l-azzjonist għandu l-possibilità li jagħżel jekk ikunx irid kopji 
elettroniċi jew kopji stampati tad-dokumenti li ħafna drabi huma twal u skabrużi biex jiġi 
pprintjati jew juża verżjoni elettronika biss.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5 - punt c
Direttiva 78/855/KEE
Paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"4. Kumpanija m'għandhiex għalfejn 
tagħmel id-dokumenti msemmijin 
f'paragrafu 1 disponibbli fl-indirizz tal-
uffiċċju rreġistrat tagħha kemm-il darba, 
għall-perjodu kontinwu ta' żmien li jibda 
mhux aktar tard minn xahar qabel il-
ġurnata tal-laqgħa ġenerali, tagħmilhom 
disponibbli fuq il-websajt tal-Internet 
tagħha.

"4. Kumpanija m'għandhiex għalfejn 
tagħmel id-dokumenti msemmijin 
f'paragrafu 1 disponibbli fl-indirizz tal-
uffiċċju rreġistrat tagħha kemm-il darba, 
għall-perjodu kontinwu ta' żmien li jibda 
minn tal-inqas xahar qabel il-ġurnata tal-
laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar 
l-abbozz tat-termini tal-amalgamazzjoni, 
tagħmilhom disponibbli fuq il-websajt tal-
Internet tagħha. Meta kumpanija tagħmel 
użu minn din il-possibilità, il-websajt 
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għandha tagħti l-possibilità biex titniżżel u  
tiġi ssejvjata kopja elettronika ta'  dawk  id-
dokumenti, matul il-perjodu rreferut f' dan 
il-paragrafu.

Il-Paragrafu 3 ma japplikax kemm-il 
darba l-websajt tal-Internet joffri lill-
azzjonijisti l-possibbiltá li jżommu kopja 
elettronika tad-dokumenti msemmijin fil-
paragrafu 1, matul il-perjodu msemmi 
f'paragrafu 1."

Dan il-paragrafu għandu jkun bla 
preġudizzju għall-paragrafu 3."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-rekwiżiti tal-Pubblikazzjoni fl-Artikolu 6 tat-3 Direttiva tal-Liġi tal-Kumpaniji għandha 
tkun distinta mid-dritt tal-azzjonisti għall-informazzjoni fl-Artikolu 11. F'dan tal-aħħar, id-
dritt li jkunu spezzjonati ċerti dokumenti fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija m'għandux 
jitħallat mad-dritt li dawn id-dokumenti jinkisbu mill-azzjonist. L-emenda tgħaqqad flimkien 
it-tnaqqis tal-ispejjeż mill-Kumpaniji billi tagħmel id-dokumenti aċċessibbli online u l-
protezzjoni tal-interess tal-azzjonisti li jiksbu d-dokumenti fil-forma ppreferita fuq talba 
tagħhom. 

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9 - punt a
Direttiva 78/855/KEE
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-Istati Membri ma jistennewx li 
amalgamazzjoni tiġi approvata skont l-
Artikolu 24 permezz ta' laqgħa ġenerali
kemm-il darba jintlaħħqu l-kundizzjoniet li 
ġejjin:"

"L-Istati Membri m'għandhomx japplikaw 
l-Artikolu 7 għal operazzjonijiet irreferuti 
fl-Artikolu 24 kemm-il darba jintlaħħqu l-
kundizzjoniet li ġejjin:"

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tagħmilha ċara li fil-każ ta' amalgamazzjonijiet issimplifikati l-approvazzjoni tal-
laqgħa ġenerali ta' kull kumpanija fl-amalgazzjoni mhix meħtieġa mill-Istati Membri. Fi 
kliem ieħor, dak li sa issa kien  għażla tal-IM għandu jsir mandatorju.
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Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 - punt 1
Direttiva 82/891/KEE
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Kumpanija m'għandhiex l-obbligu li 
tippubblika din il-pubblikazzjoni kemm-il 
darba, għal-perjodu kontinwu ta' żmien li 
jibda mhux aktar tard minn xahar qabel il-
ġurnata tal-laqgħa ġenerali, tagħmel 
disponibbli l-abbozz tat-termini tal-
amalgamazzjoni waħedha jew fuq xi
websajt ieħor fl-Internet. Fil-każ li 
kumpanija tagħmel użu minn din l-
possibbiltá għandha tippubblika referenza 
li tagħti aċċess għal websajt fuq il-
pjattaforma ċentrali elettronika msemmija 
fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 68/151/KEE. 
Din ir-referenza għandha tinkludi d-data ta' 
pubblikazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-
amalgamazzjoni fuq il-websajt tal-
Interenet".

"Kumpanija m'għandiex l-obbligu li 
tippubblika pubblikazzjoni bħal din kemm-
il darba, għal-perjodu kontinwu ta' żmien li 
jibda minn tal-inqas  xahar qabel il-
ġurnata tal-laqgħa ġenerali li għandha 
tiddeċiedi dwar l-abbozz tat-termini tad-
diviżjoni, tagħmel disponibbli l-abbozz tat-
termini tad-diviżjoni fil-websajt tal-Internet 
tagħha. Fil-każ li kumpanija tagħmel użu 
minn din l-possibbiltá għandha tippubblika 
referenza li tagħti aċċess għal websajt fuq 
il-pjattaforma ċentrali elettronika 
msemmija fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 
68/151/KEE. Din ir-referenza għandha 
tinkludi d-data ta' pubblikazzjoni tal-
abbozz tat-termini tad-diviżjoni fuq il-
websajt tal-Interenet".

L-aċċess għas-sit tal-Internet permezz tal-
pjattaforma elettronika ċentrali għandu 
jkun bla ħlas."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Idem AM 3, u aġġustamenti terminoloġiċi għall-konsistenza mad-Direttiva 82/891/KEE.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 1
Direttiva 2005/56/KEE
Artikolu 6 - paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Publikazzjoni b'konformitá mal-ewwel 
sottoparagrafu m'hijiex meħtieġa l-obbligu 
mill-kimpanija kemm-il darba, għal-
perjodu kontinwu ta' żmien li jibda mhux 
aktar tard minn xahar qabel il-ġurnata tal-
laqgħa ġenerali, tagħmel disponibbli l-
abbozz tat-termini tal-amalgamazzjoni 
waħedha jew fuq xi websajt oħra fl-
Internet ieħor. Fil-każ li kumpanija 
tagħmel użu minn din l-possibbiltá 
għandha tippubblika referenza li tagħti 
aċċess għal websajt fuq il-pjattaforma 
ċentrali elettronika msemmija fl-Artikolu 
3(4) tad-Direttiva 68/151/KEE. Din ir-
referenza għandha tinkludi d-data tal-
pubblikazzjoni tal-abbozz tat-termini tal-
amalgamazzjoni fuq il-websajt tal-
Interenet."

"Kumpanija m'għandiex l-obbligu li 
tippubblika pubblikazzjoni bħal din kemm-
il darba, għal-perjodu kontinwu ta' żmien li 
jibda minn tal-inqas  xahar qabel il-
ġurnata tal-laqgħa ġenerali li għandha 
tiddeċiedi dwar l-abbozz tat-termini 
komuni tal-amalgamazzjoni 
transkonfinali, tagħmel disponibbli l-
abbozz tat-termini komuni ta' din l-
amalgamazzjoni fil-websajt tal-Internet 
tagħha. Fil-każ li kumpanija tagħmel użu 
minn din l-possibbiltá għandha tippubblika 
referenza li tagħti aċċess għal websajt fuq 
il-pjattaforma ċentrali elettronika 
msemmija fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 
68/151/KEE. Din ir-referenza għandha 
tinkludi d-data tal-pubblikazzjoni tal-
abbozz tat-termini komuni tal-
amalgamazzjoni transkonfinali fuq il-
websajt tal-Interenet."

L-aċċess għas-sit tal-Internet permezz tal-
pjattaforma elettronika ċentrali għandu 
jkun bla ħlas."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Idem AM 3, u aġġustamenti terminoloġiċi għall-konsistenza mad-Direttiva 2005/56/KE.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 2
Direttiva 2005/56/KEE
Artikolu 15 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 2 jinbidel 
b'dan li ġej:

imħassar
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"2. Fejn issir amalgamazzjoni 
transkonfinali b'akkwist minn kumpanija 
li jkollha 90 % jew iżjed iżda mhux l-
ishma u s-sigurtajiet l-oħra li 
jikkonferixxu d-dritt għall-vot fl-laqgħat 
ġenerali ta' kumpanija oħra, rapporti mit-
tmexxija jew korp amministrattiv, rapporti 
minn espert jew esperti indipendenti u d-
dokumenti meħtieġa għall-iskrutinju 
għandhom jenħtieġu biss sakemm dik il-
liġi nazzjonali li tiggverna jew il-
kumpanija akkwirenti jew il-kumpanija li 
tkun qed tiġi akkwistata hekk teħtieġ, 
b'konformitá mad-Direttiva 78/855/KEE"

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-unika bidla komparata mad-Direttiva 2005/56/KE hija ż-żieda ta' "skont id-Direttiva 
78/855/KEE".  Din iż-żieda mhix neċessarja u toħloq konfużjoni. Huwa ċar li l-liġi nazzjonali 
tistabbilixxi r-rekwiżit u li dan isir skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Klawsola ta' reviżjoni

Ħames snin wara d-data stabbilita fl-
Artikolu 5(1), il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-funzjonament ta' din id-
Direttiva, u b'mod partikolari l-effetti 
tagħha fuq it-tnaqqis ta' piżijiet 
amministrattivi fuq kumpaniji, fid-dawl 
tal-esperjenza li nkisbet fl-applikazzjoni 
tagħha, u għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, 
akkumpanjat, jekk ikun hemm bżonn, 
minn proposti biex tkompli tkun 
emendata.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni indikat fl-Evalwazzjoni ta' Impatt li ħames snin wara t-traspożizzjoni tal-
emendi għandu jkun evalwat l-effett tal-miżuri . Dan l-obbligu tal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni għandu jkun rifless fit-test.

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 5 - paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-30 ta' Ġunju 2011. 
Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni, t-test ta’ dawk il-
proviżjonijiet u t-tabella ta’ korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2013. 
Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni, t-test ta’ dawk il-
proviżjonijiet u t-tabella ta’ korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jkun hemm żmien suffiċjenti bejn li tkun stabbilita b'suċċess il-pjattaforma 
elettronika ċentrali u tkun titqies bħala għodda mandatarja skont il-proposta pendenti biex 
ikun emendat l-Artikolu 3(4) tal-1 CLD u l-implimentazzjoni tal-obbligazzjoni biex jiġi 
ppubblikat link u referenza. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kompetittività 
tal-kumpaniji tal-UE billi jnaqqas il-piżijiet amministrattivi imposti taħt id-Direttivi dwar il-
Liġi tal-Kumpaniji ("CLD") fejn dan ikun jista' jsir mingħajr ebda impatt negattiv maġġuri 
fuq il-partijiet interessati. Il-proposta tiffoka fuq it-tielet u s-sitt CLD (Id-Direttivi 
78/855/KEE u 82/891/KEE rispettivament) li jikkonċernaw l-amalgamazzjonijiet domestiċi u 
d-diviżjonijiet tal-kumpaniji b'responsabilità pubblika limitata. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni pproponiet li jkun hemm allinjament tad-Direttiva 2005/56/KE li tikkonċerna 
amalgamazzjonijiet transkonfinali mal-bidliet li saru fir-reġim tal-amalgamazzjoni domestika. 
Barra minn hekk, ġew proposti xi emendi għat-tieni CLD (Direttiva tal-Kunsill 77/91/KE).

It-tielet u s-sitt CLD fihom attwalment numru ta' rekwiżiti ddettaljati dwar rappurtar li 
kumpaniji li huma involuti f'proċess ta' amalgamazzjoni jew diviżjoni jridu bilfors 
jikkonformaw magħhom u dawn ir-rekwiżiti jimponu spejjeż konsiderevoli fuqhom. F'ċertu 
sitwazzjonijiet, dawn ir-rekwiżiti jiġu rduppjati minn rekwiżiti stabbiliti fit-tieni CLD. Il-
mezzi pprovduti fid-Direttivi li bihom ikunu infurmati l-partijiet interessati ġew imfassla 30 
sena ilu u ma jikkunsidrawx  il-possibilitajiet teknoloġiċi offruti attwalment.  Dan iwassal 
għal spejjeż mhux neċessarji għall-kumpaniji. Fl-aħħar nett, tibdiliet li saru f'direttivi oħra 
matul dawn l-aħħar snin u b'mod partikolari emendi li saru fit-tieni CLD fil-qasam tal-
protezzjoni għall-kreditur wasslu għal ċerti inkonsistenzi bejn id-Direttivi differenti.

Osservazzjonijiet ġenerali

Ir-rapporteur tiegħek tilqa' b'sodisfazzjoni l-proposta tal-Kummissjoni u tappoġġja l-objettiv 
ġenerali li jitnaqqas il-piż amministrattiv tal-kumpaniji. Madankollu, ir-rapporteur tara wkoll 
il-bżonn li jkun żgurt li fil-proċess ta' implimentazzjoni l-għażliet varji mfassla għal dan il-
għan jintużaw b'mod effettiv biex ikun jista' jitnaqqas il-piż amministrattiv u biex ikun użat fl-
intier tiegħu l-potenzjal tas-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti. Għandu jkun osservat li t-tnaqqis 
effettiv tal-piżijiet se jiddependi mill-implimentazzjoni u mill-għażliet tal-possibilitajiet 
magħmula mill-Istati Membri, mill-kumpaniji u mill-partijiet interessati nfushom. Ir-
rapporteur hija wkoll tal-opinjoni li jrid jinstab bilanċ meqjus bejn il-kisbiet possibbli għall-
kumpaniji u l-protezzjoni ta' partijiet interessati oħra, b'mod partikolari l-azzjonisti. Dan huwa 
importanti b'mod partikolari fil-kuntest sħiħ tal-emendi riċenti li saru fil-CLD, li huma 
kkaraterizzati b'approċċ puntwali, trattament frammentarju u  emendi frekwenti. Dan ifisser li 
m'hemmx ħin biex jiġu evalwati l-effetti magħmula lid-Direttivi, minħabba l-frekwenza 
tagħhom u d-dati ta' skadenza tat-traspożizzjoni.

Konsiderazzjonijiet speċifiċi

1. Il-bażi legali

Il-bażi legali għall-proposta għandha tkun l-Artikolu 44(2)(g) TKE, kif indikat fil-
memorandum  spjegattiv tal-Kummissjoni għal proposta. 
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2. Simplifikazzjoni u allinjament

Ir-rapporteur tappoġġja l-isforzi biex ikun hemm allinjament, safejn ikun possibbli, tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttivi emendati bil-proposta attwali. 

Dan jikkunsidra b'mod partikolari:

- l-emendar konsistenti tat-tielet u s-sitt CLD meta jkun hemm referenza għall-
possibilità ta' rinunzja unanima tal-obbligazzjoni li jsir ir-rapport ta' ġestjoni li jikkonċerna t-
termini tal-abbozz ta' amalgamazzjoni mill-azzjonisti u detenturi ta' garanziji oħra li jagħtu d-
dritt għall-vot;

- l-allinjament tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/56/KE mal-bidliet riċenti għat-
tielet u s-sitt CLD li jikkonċernaw l-iżvelar tal-abbozz tat-termini tal-amalgamazzjonijiet, hu 
milqugħ b'mod favorevoli;

- l-eliminazzjoni tad-duplikazzjoni tar-rekwiżiti tar-rapporti tal-esperti skont is-sitt u t-
tieni CLD;

- l-adozzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-tielet u s-sitt CLD għat-tieni CLD fir-rigward tal-
protezzjoni tal-kredituri.

3. Pubblikazzjoni

Ir-rapporteur taqbel mal-introduzzjoni konsistenti għal alternattiva tal-mekkaniżmu ta' 
pubblikazzjoni tal-l Direttiva (Direttiva tal-Kunsill 68/151/KEE) fit-tielet, is-sitt u l-għaxar 
Direttiva. Din l-alternattiva għandha, madankollu, tkun limitata għall-websajt privata tal-
kumpaniji. Jidher post naturali u ovvju għall-azzjonist u/jew kreditur li jara l-websajt tal-
kumpanija biex ifittex dokumenti u informazzjoni fuqha. Irid jiġi enfasizzat li din il-
possibilità flimkien mal-obbligazzjoni li jiġu ppubblikati fuq il-pjattaforma elettronika ċentrali  
referenza u link  tipprovdi biss għal tnaqqis vijabbli fir-rekwiżit tal-pubblikazzjoni jekk il-
pjattaforma elettronika ċentrali jirnexxilha ssir għodda mandatorja bħala riżultat tal-proposta 
pendenti tal-Kummissjoni biex jiġi emendat l-Artikolu 3(4) tal-ewwel CLD (COM (2008) 
33). Ħadd għadu ma jaf l-eżitu ta' din il-proposta.  

F'dan il-kuntest it-tħassib dwar l-iskadenzi tal-implimentazzjoni tad-Direttiva skont il-
proposta attwali u tal-emenda tal-Artikolu 3(4) tal-ewwel CLD għandu wkoll jiġi enfasizzat. 
Huwa neċessarju li jingħata ħin suffiċjenti minn meta tiġi stabbilita l-pjattaforma elettronika 
ċentrali u l-implimentazzjoni tal-obbligazzjoni biex jiġu ppubblikati link u referenza. 
Madankollu, ir-rapporteur tappoġġja l-introduzzjoni tal-obbligazzjoni tal-pubblikazzjoni, li 
tiżgura trasparenza. Għandha tiżgura wkoll ċertezza tad-data tal-pubblikazzjoni (jiġifieri, id-
data tal-pubblikazzjoni tal-websajt) li għandha wkoll tkun disponibbli fuq il-pjattaforma 
elettronika ċentrali.

4. L-Aċċess għad-dokumenti
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Ħafna dispożizzjonijiet tat-tielet u s-sitt CLD ġew imfassla sabiex jipproteġu d-drittijiet tal-
azzjonisti. Kull tnaqqis fl-obbligazzjonijiet għall-kumpaniji għandu għalhekk jikkunsidra l-
interess tal-azzjonisti li jkollhom aċċess għall-informazzjoni. Meta tqum il-mistoqsija dwar il-
mezzi kif l-azzjonisti jkunu infurmati, għandhom jiġu kkunsidrati l-aċċessibilità għall-
azzjonisti u l-prezz possibbli għall-aċċess. Għal din ir-raġuni ir-rapporteur temmen li t-tnaqqis 
tal-ispejjeż mill-Kumpaniji billi jagħmlu d-dokumenti aċċessibbli online għandu jsir flimkien 
mal-protezzjoni tal-interess tal-azzjonisti li jiksbu d-dokumenti fil-forma ppreferita fuq talba 
tagħhom.
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