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Emenda  109 

 Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 
 

Proposta għal regolament 

-

 Emenda 

 Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 

tal-Kummissjoni. 

Or. pt 

 

Ġustifikazzjoni 

Whereas: i) securitisation has never affected the funding of SMEs, as consumption generates 

the need for the majority of securitised loans (house purchases, car purchases, higher 

education, etc.); ii) by securitising non-performing loans, securitisation has served, above all, 

to "clean up" the balance sheets of the financial institutions; iii) the so-called financial 

products created as a result of securitisation are – by their very nature – highly complex and 

opaque, as they are still subject to all manner of default and can entail wide-ranging and 

serious risks; iv) the real objective of the Commission proposal is to revive the European 

securitisation markets, which, owing to the fact that they were one of the most responsible for 

the 2007/2008 financial crisis, have recorded moderate growth since then; v) securitisation 

will never be the solution to job creation or fostering sustainable growth, but rather will serve 

as a profit lever for financial institutions and to stimulate financial speculation. 

Emenda  110 

 Notis Marias 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) It-titolizzazzjoni tinvolvi 

tranżazzjonijiet li jippermettu lil mutwanti 

– normalment istituzzjoni ta' kreditu – 

jirrifinanzja sett ta' self jew skoperturi bħal 

self għal proprjetà immobbli, kirjiet ta' 

karozzi, self lill-konsumatur jew karti ta' 

kreditu, billi jibdilhom f'titoli negozjabbli. 

Il-mutwanti jippulja u jerġa' jippakkja 

(1) It-titolizzazzjoni tinvolvi 

tranżazzjonijiet li jippermettu lil mutwanti 

– normalment istituzzjoni ta' kreditu – 

jirrifinanzja sett ta' self jew skoperturi bħal 

self għal proprjetà immobbli, kirjiet ta' 

karozzi, self lill-konsumatur jew karti ta' 

kreditu, billi jibdilhom f'titoli negozjabbli. 

Il-mutwanti jippulja u jerġa' jippakkja 
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portafoll tas-self tiegħu, u jqassamhom 

f'kategoriji ta' riskju differenti għal 

investituri differenti, biex b'hekk jagħti 

aċċess lill-investituri għal investimenti 

f'self u skoperturi oħrajn li normalment ma 

jkollhomx aċċess dirett. Ir-redditi għall-

investituri huma ġġenerati mill-flussi tal-

flus tas-self sottostanti. 

portafoll tas-self tiegħu, u jqassamhom 

f'kategoriji ta' riskju differenti għal 

investituri differenti, biex b'hekk jagħti 

aċċess lill-investituri għal investimenti 

f'self u skoperturi oħrajn li normalment ma 

jkollhomx aċċess dirett. Ir-redditi għall-

investituri huma ġġenerati mill-flussi tal-

flus tas-self sottostanti. Fl-istess ħin, il-

mutwanti jsaħħaħ il-livell ta' likwidità 

tiegħu permezz tal-proċedura ta' 

titolizzazzjoni. 

Or. el 

 

Emenda  111 

Marco Zanni, Marco Valli 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Fil-Pjan ta' Investiment għall-

Ewropa ppreżentat fis-26 ta' Novembru 

2014, il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni 

tagħha li terġa' tagħti l-ħajja lis-swieq ta' 

titolizzazzjoni ta' kwalità għolja, bla ma 

jiġu ripetuti l-iżbalji li saru qabel il-kriżi 

finanzjarja tal-2008. L-iżvilupp ta' suq 

tat-titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti 

u standardizzati jikkostitwixxi pedament 

tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) u 

jikkontribwixxi għall-objettiv prijoritarju 

tal-Kummissjoni li jiġu sostnuti l-ħolqien 

tax-xogħol u ritorn għal tkabbir 

sostenibbli. 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  112 

Notis Marias 

 



 

AM\1101631MT.doc 5/143 PE587.495v01-00 

 MT 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Fil-Pjan ta' Investiment għall-

Ewropa ppreżentat fis-26 ta' Novembru 

2014, il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni 

tagħha li terġa' tagħti l-ħajja lis-swieq ta' 

titolizzazzjoni ta' kwalità għolja, bla ma 

jiġu ripetuti l-iżbalji li saru qabel il-kriżi 

finanzjarja tal-2008. L-iżvilupp ta' suq tat-

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

standardizzati jikkostitwixxi pedament tal-

Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) u 

jikkontribwixxi għall-objettiv prijoritarju 

tal-Kummissjoni li jiġu sostnuti l-ħolqien 

tax-xogħol u ritorn għal tkabbir sostenibbli. 

(2) Fil-Pjan ta' Investiment għall-

Ewropa ppreżentat fis-

26 ta' Novembru 2014, il-Kummissjoni 

ħabbret l-intenzjoni tagħha li terġa' tagħti l-

ħajja lis-swieq ta' titolizzazzjoni ta' kwalità 

għolja, bla ma jiġu ripetuti l-iżbalji li saru 

qabel il-kriżi finanzjarja tal-2008. L-

iżvilupp ta' suq tat-titolizzazzjonijiet 

sempliċi, trasparenti u standardizzati 

jikkostitwixxi pedament tal-Unjoni tas-

Swieq Kapitali (CMU) u għandu 

jikkontribwixxi biex jappoġġja l-ħolqien 

tax-xogħol u ritorn għal tkabbir sostenibbli. 

Or. el 

 

Emenda  113 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Fil-Pjan ta' Investiment għall-

Ewropa ppreżentat fis-26 ta' Novembru 

2014, il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni 

tagħha li terġa' tagħti l-ħajja lis-swieq ta' 

titolizzazzjoni ta' kwalità għolja, bla ma 

jiġu ripetuti l-iżbalji li saru qabel il-kriżi 

finanzjarja tal-2008. L-iżvilupp ta' suq tat-

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

standardizzati jikkostitwixxi pedament tal-

Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) u 

jikkontribwixxi għall-objettiv prijoritarju 

tal-Kummissjoni li jiġu sostnuti l-ħolqien 

tax-xogħol u ritorn għal tkabbir 

sostenibbli. 

(2) Fil-Pjan ta' Investiment għall-

Ewropa ppreżentat fis-26 ta' Novembru 

2014, il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni 

tagħha li terġa' tagħti l-ħajja lis-swieq ta' 

titolizzazzjoni ta' kwalità għolja, bla ma 

jiġu ripetuti l-iżbalji li saru qabel il-kriżi 

finanzjarja tal-2008. L-iżvilupp ta' suq tat-

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

standardizzati jikkostitwixxi pedament tal-

Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU). 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Ma hemm l-ebda evidenza li r-rendiment ekonomiku baxx attwali jista' jiġi indirizzat permezz 

ta' miżuri min-naħa tal-provvista u hemm ħafna evidenza li dan jista' jiġi indirizzat permezz 

ta' stimolu fiskali aktar infurmat. In-nuqqas ta' abbiltà tal-UE li taġixxi b'mod koordinat 

sabiex tistimola l-ekonomija reali ma għandux jintuża bħala skuża biex tiġi stimulata l-

ekonomija virtwali diġà mneffħa. 

 

Emenda  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-Unjoni Ewropea mhijiex 

beħsiebha li ddgħajjef il-qafas leġiżlattiv 

implimentat wara l-kriżi finanzjarja sabiex 

tindirizza r-riskji inerenti f'titolizzazzjoni 

ferm kumplessa, opaka u riskjuża. Huwa 

essenzjali li jiġi żgurat li r-regoli jiġu 

adottati sabiex isir divrenzjar aħjar ta' 

prodotti sempliċi, trasparenti u 

standardizzati minn strumenti kumplessi, 

opaki u riskjużi u li jiġi applikat qafas 

prudenzjali iktar sensittiv għar-riskji. 

(3) L-Unjoni Ewropea għandha 

ssaħħaħ il-qafas leġiżlattiv implimentat 

wara l-kriżi finanzjarja sabiex tindirizza r-

riskji inerenti f'titolizzazzjoni. Huwa 

essenzjali li jiġi żgurat li r-regoli jiġu 

adottati sabiex jiġi applikat qafas 

prudenzjali aktar sensittiv għar-riskji; 

huwa daqstant importanti li tiġi pprojbita 

r-rititolizzazzjoni u tiġi eskluża t-

titolizzazzjoni sintetika minn dan ir-

Regolament. 

Or. it 

 

Emenda  115 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-Unjoni Ewropea mhijiex 

beħsiebha li ddgħajjef il-qafas leġiżlattiv 

implimentat wara l-kriżi finanzjarja sabiex 

tindirizza r-riskji inerenti f'titolizzazzjoni 

ferm kumplessa, opaka u riskjuża. Huwa 

essenzjali li jiġi żgurat li r-regoli jiġu 

adottati sabiex isir divrenzjar aħjar ta' 

(3) L-Unjoni Ewropea mhijiex 

beħsiebha li ddgħajjef il-qafas leġiżlattiv 

implimentat wara l-kriżi finanzjarja sabiex 

tindirizza r-riskji inerenti f'titolizzazzjoni 

ferm kumplessa, opaka u riskjuża. Huwa 

essenzjali li jiġi żgurat li r-regoli jiġu 

adottati sabiex isir divrenzjar aħjar ta' 
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prodotti sempliċi, trasparenti u 

standardizzati minn strumenti kumplessi, 

opaki u riskjużi u li jiġi applikat qafas 

prudenzjali iktar sensittiv għar-riskji. 

prodotti sempliċi, trasparenti u 

standardizzati minn strumenti finanzjarji 

kumplessi, opaki u riskjużi u li jiġi applikat 

qafas prudenzjali iktar sensittiv għar-riskji. 

Or. el 

 

Emenda  116 

Antonio Tajani 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-Unjoni Ewropea mhijiex 

beħsiebha li ddgħajjef il-qafas leġiżlattiv 

implimentat wara l-kriżi finanzjarja sabiex 

tindirizza r-riskji inerenti f'titolizzazzjoni 

ferm kumplessa, opaka u riskjuża. Huwa 

essenzjali li jiġi żgurat li r-regoli jiġu 

adottati sabiex isir divrenzjar aħjar ta' 

prodotti sempliċi, trasparenti u 

standardizzati minn strumenti kumplessi, 

opaki u riskjużi u li jiġi applikat qafas 

prudenzjali iktar sensittiv għar-riskji. 

(3) L-Unjoni Ewropea għandha l-għan 

li ssaħħaħ il-qafas leġiżlattiv implimentat 

wara l-kriżi finanzjarja sabiex tindirizza r-

riskji inerenti f'titolizzazzjoni ferm 

kumplessa, opaka u riskjuża. Huwa 

essenzjali li jiġi żgurat li r-regoli jiġu 

adottati sabiex isir divrenzjar aħjar ta' 

prodotti sempliċi, trasparenti u 

standardizzati minn strumenti kumplessi, 

opaki u riskjużi u li jiġi applikat qafas 

prudenzjali iktar sensittiv għar-riskji. 

Or. en 

 

Emenda  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) It-titolizzazzjoni hija element 

importanti ta' swieq finanzjarji li jaħdmu 

kif suppost. Titolizzazzjoni strutturata 

tajjeb hija mezz importanti kif jiġu 

diversifikati s-sorsi ta' finanzjament u kif 

ir-riskju jiġi allokat b'effiċjenza ikbar fi 

ħdan is-sistema finanzjarja tal-Unjoni. 

Tippermetti distribuzzjoni usa' tar-riskju 

(4) Għandu jiġi mfakkar li fis-snin ta' 

qabel il-kriżi finanzjarja tal-2008, użu 

eċċessiv u traskurat tal-assi titolizzati 

biddel il-mudell tan-negozju tal-banek, u 

b'hekk ġie mħeġġeġ l-użu ta' ingranaġġ li 

ppermetta lill-banek jagħmlu profitti kbar 

fi żmien qasir iżda b'riskju ta' telf 

sinifikanti: dawn kienu l-
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tas-settur finanzjarju u tista' tgħin sabiex 

tiffranka mill-karti bilanċjali tal-

oriġinatur biex ikun jista' jislef iktar lill-

ekonomija. B'mod ġenerali, tista' ttejjeb l-

effiċjenzi fis-sistema finanzjarja u 

tipprovdi opportunitajiet ikbar ta' 

investiment. It-titolizzazzjoni tista' toħloq 

pont bejn l-istituzzjonijiet ta' kreddtu u s-

swieq tal-kapital b'benefiċċju indirett 

għan-negozji u ċ-ċittadini (permezz ta', 

pereżempju, self li jiswa inqas flus u 

finanzjament tan-negozji, krediti għall-

proprjetà immobbli u karti ta' kreditu). 

prekundizzjonijiet li minħabba fihom 

faqqgħet il-kriżi finanzjarja tal-2008, li 

bdiet fl-ekonomija tal-Istati Uniti u 

mbagħad infirxet għal ekonomiji oħrajn. 

Or. it 

 

Emenda  118 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) It-titolizzazzjoni hija element 

importanti ta' swieq finanzjarji li jaħdmu 

kif suppost. Titolizzazzjoni strutturata 

tajjeb hija mezz importanti kif jiġu 

diversifikati s-sorsi ta' finanzjament u kif 

ir-riskju jiġi allokat b'effiċjenza ikbar fi 

ħdan is-sistema finanzjarja tal-Unjoni. 

Tippermetti distribuzzjoni usa' tar-riskju 

tas-settur finanzjarju u tista' tgħin sabiex 

tiffranka mill-karti bilanċjali tal-oriġinatur 

biex ikun jista' jislef iktar lill-ekonomija. 

B'mod ġenerali, tista' ttejjeb l-effiċjenzi 

fis-sistema finanzjarja u tipprovdi 

opportunitajiet ikbar ta' investiment. It-

titolizzazzjoni tista' toħloq pont bejn l-

istituzzjonijiet ta' kreddtu u s-swieq tal-

kapital b'benefiċċju indirett għan-negozji 

u ċ-ċittadini (permezz ta', pereżempju, self 

li jiswa inqas flus u finanzjament tan-

negozji, krediti għall-proprjetà immobbli 

u karti ta' kreditu). 

(4) Titolizzazzjoni strutturata tajjeb 

hija mezz kif jiġu diversifikati s-sorsi ta' 

finanzjament u kif ir-riskju jiġi allokat 

b'mod aktar wiesgħa fi ħdan is-sistema 

finanzjarja tal-Unjoni. Tippermetti 

distribuzzjoni usa' tar-riskju tas-settur 

finanzjarju u tista' tgħin sabiex tiffranka 

mill-karti bilanċjali tal-oriġinatur. 
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Or. en 

 

Emenda  119 

Neena Gill 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) It-titolizzazzjoni hija element 

importanti ta' swieq finanzjarji li jaħdmu 

kif suppost. Titolizzazzjoni strutturata 

tajjeb hija mezz importanti kif jiġu 

diversifikati s-sorsi ta' finanzjament u kif 

ir-riskju jiġi allokat b'effiċjenza ikbar fi 

ħdan is-sistema finanzjarja tal-Unjoni. 

Tippermetti distribuzzjoni usa' tar-riskju 

tas-settur finanzjarju u tista' tgħin sabiex 

tiffranka mill-karti bilanċjali tal-oriġinatur 

biex ikun jista' jislef iktar lill-ekonomija. 

B'mod ġenerali, tista' ttejjeb l-effiċjenzi fis-

sistema finanzjarja u tipprovdi 

opportunitajiet ikbar ta' investiment. It-

titolizzazzjoni tista' toħloq pont bejn l-

istituzzjonijiet ta' kreddtu u s-swieq tal-

kapital b'benefiċċju indirett għan-negozji u 

ċ-ċittadini (permezz ta', pereżempju, self li 

jiswa inqas flus u finanzjament tan-negozji, 

krediti għall-proprjetà immobbli u karti ta' 

kreditu). 

(4) It-titolizzazzjoni hija element 

importanti ta' swieq finanzjarji li jaħdmu 

kif suppost. Titolizzazzjoni strutturata 

tajjeb hija mezz importanti kif jiġu 

diversifikati s-sorsi ta' finanzjament u kif 

ir-riskju jiġi allokat b'effiċjenza ikbar fi 

ħdan is-sistema finanzjarja tal-Unjoni. 

Tippermetti distribuzzjoni usa' tar-riskju 

tas-settur finanzjarju u tista' tgħin sabiex 

tiffranka mill-karti bilanċjali tal-oriġinatur 

biex ikun jista' jislef iktar lill-ekonomija. 

B'mod ġenerali, tista' ttejjeb l-effiċjenzi fis-

sistema finanzjarja u tipprovdi 

opportunitajiet ikbar ta' investiment. It-

titolizzazzjoni tista' toħloq pont bejn l-

istituzzjonijiet ta' kreddtu u s-swieq tal-

kapital b'benefiċċju indirett għan-negozji u 

ċ-ċittadini (permezz ta', pereżempju, self li 

jiswa inqas flus u finanzjament tan-negozji, 

krediti għall-proprjetà immobbli u karti ta' 

kreditu). It-titolizzazzjoni tista' tippermetti 

wkoll lill-istituzzjonijiet ta' kreditu 

individwali jbaxxu r-riġiditajiet tal-karta 

bilanċjali tagħhom, sabiex jimmaniġġjaw 

aħjar il-konċentrazzjonijiet ta' riskji tal-

portafoll tagħhom u sabiex joħolqu 

strumenti finanzjarji fuq terminu twil 

aktar sempliċi għall-investituri. Dawn il-

kapaċitajiet jistgħu jtejbu b'mod kollettiv 

il-flessibbiltà tas-settur finanzjarju u 

jħeġġu investiment fuq terminu twil u 

usa' fl-ekonomija reali. Fl-istess ħin, it-

titolizzazzjoni tista' żżid ir-riskji ta' aktar 

interkonnettività u ta' ingranaġġ eċċessiv. 

Hija għandha wkoll il-potenzjal li tħeġġeġ 

l-investiment spekulattiv fuq terminu 

qasir u għal arbitraġġ regolatorju. 
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Għalhekk, dan ir-Regolament iħeġġeġ il-

monitoraġġ strett mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-parteċipazzjoni ta' 

istituzzjoni finanzjarja fis-suq. 

Or. en 

 

Emenda  120 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) It-titolizzazzjoni hija element 

importanti ta' swieq finanzjarji li jaħdmu 

kif suppost. Titolizzazzjoni strutturata 

tajjeb hija mezz importanti kif jiġu 

diversifikati s-sorsi ta' finanzjament u kif 

ir-riskju jiġi allokat b'effiċjenza ikbar fi 

ħdan is-sistema finanzjarja tal-Unjoni. 

Tippermetti distribuzzjoni usa' tar-riskju 

tas-settur finanzjarju u tista' tgħin sabiex 

tiffranka mill-karti bilanċjali tal-oriġinatur 

biex ikun jista' jislef iktar lill-ekonomija. 

B'mod ġenerali, tista' ttejjeb l-effiċjenzi fis-

sistema finanzjarja u tipprovdi 

opportunitajiet ikbar ta' investiment. It-

titolizzazzjoni tista' toħloq pont bejn l-

istituzzjonijiet ta' kreddtu u s-swieq tal-

kapital b'benefiċċju indirett għan-negozji u 

ċ-ċittadini (permezz ta', pereżempju, self li 

jiswa inqas flus u finanzjament tan-negozji, 

krediti għall-proprjetà immobbli u karti ta' 

kreditu). 

(4) It-titolizzazzjoni hija element 

importanti ta' swieq finanzjarji li jaħdmu 

kif suppost u tgħin fit-titjib tal-

finanzjament tal-ekonomija. 

Titolizzazzjoni strutturata tajjeb hija mezz 

importanti kif jiġu diversifikati s-sorsi ta' 

finanzjament u kif ir-riskju jiġi allokat 

b'effiċjenza ikbar fi ħdan is-sistema 

finanzjarja tal-Unjoni. Tippermetti 

distribuzzjoni usa' tar-riskju tas-settur 

finanzjarju u tista' tgħin sabiex tiffranka 

mill-karti bilanċjali tal-oriġinatur biex ikun 

jista' jislef iktar lill-ekonomija. B'mod 

ġenerali, tista' ttejjeb l-effiċjenzi fis-

sistema finanzjarja u tipprovdi 

opportunitajiet ikbar ta' investiment. It-

titolizzazzjoni tista' toħloq pont bejn l-

istituzzjonijiet ta' kreddtu u s-swieq tal-

kapital b'benefiċċju indirett għan-negozji u 

ċ-ċittadini (permezz ta', pereżempju, self li 

jiswa inqas flus u finanzjament tan-negozji, 

krediti għall-proprjetà immobbli u karti ta' 

kreditu). 

Or. el 

 

Emenda  121 

Jonás Fernández 

 



 

AM\1101631MT.doc 11/143 PE587.495v01-00 

 MT 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) It-titolizzazzjoni hija element 

importanti ta' swieq finanzjarji li jaħdmu 

kif suppost. Titolizzazzjoni strutturata 

tajjeb hija mezz importanti kif jiġu 

diversifikati s-sorsi ta' finanzjament u kif 

ir-riskju jiġi allokat b'effiċjenza ikbar fi 

ħdan is-sistema finanzjarja tal-Unjoni. 

Tippermetti distribuzzjoni usa' tar-riskju 

tas-settur finanzjarju u tista' tgħin sabiex 

tiffranka mill-karti bilanċjali tal-oriġinatur 

biex ikun jista' jislef iktar lill-ekonomija. 

B'mod ġenerali, tista' ttejjeb l-effiċjenzi fis-

sistema finanzjarja u tipprovdi 

opportunitajiet ikbar ta' investiment. It-

titolizzazzjoni tista' toħloq pont bejn l-

istituzzjonijiet ta' kreddtu u s-swieq tal-

kapital b'benefiċċju indirett għan-negozji u 

ċ-ċittadini (permezz ta', pereżempju, self li 

jiswa inqas flus u finanzjament tan-negozji, 

krediti għall-proprjetà immobbli u karti ta' 

kreditu). 

(4) It-titolizzazzjoni hija element 

importanti ta' swieq finanzjarji li jaħdmu 

kif suppost. Titolizzazzjoni strutturata 

tajjeb hija mezz importanti kif jiġu 

diversifikati s-sorsi ta' finanzjament u kif 

ir-riskju jiġi allokat b'effiċjenza ikbar fi 

ħdan is-sistema finanzjarja tal-Unjoni. 

Tippermetti distribuzzjoni usa' tar-riskju 

tas-settur finanzjarju u tista' tgħin sabiex 

tiffranka mill-karti bilanċjali tal-oriġinatur 

biex ikun jista' jislef iktar lill-ekonomija 

reali. B'mod ġenerali, tista' ttejjeb l-

effiċjenzi fis-sistema finanzjarja u 

tipprovdi opportunitajiet ikbar ta' 

investiment. It-titolizzazzjoni tista' toħloq 

pont bejn l-istituzzjonijiet ta' kreddtu u s-

swieq tal-kapital b'benefiċċju indirett għan-

negozji u ċ-ċittadini (permezz ta', 

pereżempju, self li jiswa inqas flus u 

finanzjament tan-negozji, krediti għall-

proprjetà immobbli u karti ta' kreditu). 

Or. es 

 

Emenda  122 

Pervenche Berès 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) L-istabbiliment ta' qafas prudenzjali 

iktar sensittiv għar-riskji għat-

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

standardizzati ("STS") jeħtieġ li l-Unjoni 

tiddefinixxi biċ-ċar x'inhi titolizzazzjoni 

STS, peress li nkella t-trattament 

regolatorju iktar sensittiv għar-riskji għall-

istituzzjonijiet ta' kreditu u l-kumpaniji tal-

assigurazzjoni jkunu disponibbli għal tipi 

differenti ta' titolizzazzjonijiet fi Stati 

(5) L-istabbiliment ta' qafas prudenzjali 

iktar sensittiv għar-riskji għat-

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

standardizzati ("STS") kif ukoll 

titolizzazzjonijiet li jinkludu u jappoġġjaw 

proġetti li jikkontribwixxu għall-kisba tal-

ftehim tal-konferenza dwar il-klima tan-

NU COP 21 ("STS sostenibbli") jeħtieġ li 

l-Unjoni tiddefinixxi biċ-ċar x'inhi 

titolizzazzjoni STS, peress li nkella t-
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Membri differenti. Dan iwassal għal 

kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni li 

mhumiex ekwivalenti u għal arbitraġġ 

regolatorju. 

trattament regolatorju iktar sensittiv għar-

riskji għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-

kumpaniji tal-assigurazzjoni jkunu 

disponibbli għal tipi differenti ta' 

titolizzazzjonijiet fi Stati Membri 

differenti. Dan iwassal għal kundizzjonijiet 

ta' kompetizzjoni li mhumiex ekwivalenti u 

għal arbitraġġ regolatorju. 

Or. en 

 

Emenda  123 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) L-istabbiliment ta' qafas prudenzjali 

iktar sensittiv għar-riskji għat-

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

standardizzati ("STS") jeħtieġ li l-Unjoni 

tiddefinixxi biċ-ċar x'inhi titolizzazzjoni 

STS, peress li nkella t-trattament 

regolatorju iktar sensittiv għar-riskji għall-

istituzzjonijiet ta' kreditu u l-kumpaniji tal-

assigurazzjoni jkunu disponibbli għal tipi 

differenti ta' titolizzazzjonijiet fi Stati 

Membri differenti. Dan iwassal għal 

kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni li 

mhumiex ekwivalenti u għal arbitraġġ 

regolatorju. 

(5) L-istabbiliment ta' qafas prudenzjali 

iktar sensittiv għar-riskji għat-

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

standardizzati ("STS") jeħtieġ li l-Unjoni 

tiddefinixxi biċ-ċar x'inhi titolizzazzjoni 

STS, peress li nkella t-trattament 

regolatorju iktar sensittiv għar-riskji għall-

istituzzjonijiet ta' kreditu u l-kumpaniji tal-

assigurazzjoni jkunu disponibbli għal tipi 

differenti ta' titolizzazzjonijiet fi Stati 

Membri differenti. Dan iwassal għal 

kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni li 

mhumiex ekwivalenti u għal arbitraġġ 

regolatorju, u huwa importanti li jiġi 

żgurat li l-Ewropa jkollha suq uniku STS 

biex jiġu ssimplifikati t-tranżazzjonijiet 

transkonfinali. 

Or. es 

 

Emenda  124 

Notis Marias 
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Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) L-istabbiliment ta' qafas prudenzjali 

iktar sensittiv għar-riskji għat-

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

standardizzati ("STS") jeħtieġ li l-Unjoni 

tiddefinixxi biċ-ċar x'inhi titolizzazzjoni 

STS, peress li nkella t-trattament 

regolatorju iktar sensittiv għar-riskji għall-

istituzzjonijiet ta' kreditu u l-kumpaniji tal-

assigurazzjoni jkunu disponibbli għal tipi 

differenti ta' titolizzazzjonijiet fi Stati 

Membri differenti. Dan iwassal għal 

kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni li 

mhumiex ekwivalenti u għal arbitraġġ 

regolatorju. 

(5) L-istabbiliment ta' qafas prudenzjali 

iktar sensittiv għar-riskji għat-

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

standardizzati ("STS") jeħtieġ li l-Unjoni 

tiddefinixxi biċ-ċar x'inhi titolizzazzjoni 

STS, peress li nkella t-trattament 

regolatorju iktar sensittiv għar-riskji għall-

istituzzjonijiet ta' kreditu u l-kumpaniji tal-

assigurazzjoni jkunu disponibbli għal tipi 

differenti ta' titolizzazzjonijiet fi Stati 

Membri differenti. Dan iwassal għal 

kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni li 

mhumiex ekwivalenti u għal arbitraġġ 

regolatorju. Inkella, ħafna 

titolizzazzjonijiet ma jkunux sensittivi 

għar-riskji biżżejjed, minħabba n-nuqqas 

ta' xprunaturi tar-riskji adegwati fl-

approċċi li jiddeterminaw il-piżijiet tar-

riskji. 

Or. el 

 

Emenda  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Huwa iktar xieraq li, b'konformità 

mad-definizzjonijiet eżistenti fil-

leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni, jiġu 

pprovduti definizzjonijiet tal-kunċetti 

ewlenin kollha tat-titolizzazzjoni. B'mod 

partikolari, definizzjoni ċara u li tkopri 

kollox tat-titolizzazzjoni hija meħtieġa 

sabiex tiġi koperta kwalunkwe tranżazzjoni 

jew skema li biha r-riskju ta' kreditu 

assoċjat ma' skopertura jew pula ta' 

skoperturi jiġi segmentat. Skopertura li 

toħloq obbligu ta' pagament dirett għal 

(6) Huwa iktar xieraq li, b'konformità 

mad-definizzjonijiet eżistenti fil-

leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni, jiġu 

pprovduti definizzjonijiet tal-kunċetti 

ewlenin kollha tat-titolizzazzjoni. B'mod 

partikolari, definizzjoni ċara u li tkopri 

kollox tat-titolizzazzjoni hija meħtieġa 

sabiex tiġi koperta kwalunkwe tranżazzjoni 

jew skema li biha l-pagamenti fit-

tranżazzjoni jew fl-iskema jiddependu fuq 

il-prestazzjoni tal-iskoperturi jew pula ta' 

skoperturi. It-trasferiment ekonomiku tal-
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tranżazzjoni jew skema użata għall-

finanzjament jew l-operazzjoni tal-assi 

fiżiċi ma għandhiex titqies bħala 

skopertura għal titolizzazzjoni, anki jekk it-

tranżazzjoni jew l-iskema jkollha 

obbligazzjonijiet ta' pagamenti ta' senjorità 

differenti. 

iskoperturi li jkunu qegħdin jiġu titolizzati 

għandu jseħħ permezz tat-trasferiment 

tas-sjieda tal-iskoperturi titolizzati mill-

istituzzjoni oriġinatriċi lil SSPE jew 

permezz ta' subparteċipazzjoni minn 

SSPE. Skopertura li toħloq obbligu ta' 

pagament dirett għal tranżazzjoni jew 

skema użata għall-finanzjament jew l-

operazzjoni tal-assi fiżiċi ma għandhiex 

titqies bħala skopertura għal titolizzazzjoni, 

anki jekk it-tranżazzjoni jew l-iskema 

jkollha obbligazzjonijiet ta' pagamenti ta' 

senjorità differenti. 

Or. en 

 

Emenda  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Huwa iktar xieraq li, b'konformità 

mad-definizzjonijiet eżistenti fil-

leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni, jiġu 

pprovduti definizzjonijiet tal-kunċetti 

ewlenin kollha tat-titolizzazzjoni. B'mod 

partikolari, definizzjoni ċara u li tkopri 

kollox tat-titolizzazzjoni hija meħtieġa 

sabiex tiġi koperta kwalunkwe tranżazzjoni 

jew skema li biha r-riskju ta' kreditu 

assoċjat ma' skopertura jew pula ta' 

skoperturi jiġi segmentat. Skopertura li 

toħloq obbligu ta' pagament dirett għal 

tranżazzjoni jew skema użata għall-

finanzjament jew l-operazzjoni tal-assi 

fiżiċi ma għandhiex titqies bħala 

skopertura għal titolizzazzjoni, anki jekk it-

tranżazzjoni jew l-iskema jkollha 

obbligazzjonijiet ta' pagamenti ta' senjorità 

differenti. 

 

(6) Huwa iktar xieraq li, b'konformità 

mad-definizzjonijiet eżistenti fil-

leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni, jiġu 

pprovduti definizzjonijiet tal-kunċetti 

ewlenin kollha tat-titolizzazzjoni. B'mod 

partikolari, definizzjoni ċara u li tkopri 

kollox tat-titolizzazzjoni hija meħtieġa 

sabiex tiġi koperta kwalunkwe tranżazzjoni 

jew skema. Skopertura li toħloq obbligu ta' 

pagament dirett għal tranżazzjoni jew 

skema użata għall-finanzjament jew l-

operazzjoni tal-assi fiżiċi ma għandhiex 

titqies bħala skopertura għal titolizzazzjoni, 

anki jekk it-tranżazzjoni jew l-iskema 

jkollha obbligazzjonijiet ta' pagamenti ta' 

senjorità differenti. 

Or. it 
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Emenda  127 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Sponsor għandu jkun kapaċi 

jiddelega l-kompiti lil servizzjant, iżda 

għandu jibqa' responsabbli għall-obbligi 

kollha tiegħu skont dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  128 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Kemm fil-livell internazzjonali kif 

ukoll fil-livell Ewropew, diġà sar ħafna 

xogħol sabiex tiġi identifikata t-

titolizzazzjoni STS u fir-Regolamenti 

Delegati tal-Kummissjoni (UE) 2015/6122 

u (UE) 2015/3523 diġà ġew stabbiliti l-

kriterji għal titolizzazzjoni sempliċi, 

trasparenti u standardizzata għal skopijiet 

speċifiċi, li magħhom huwa marbut 

trattament prudenzjali iktar sensittiv għar-

riskji. 

(7) Kemm fil-livell internazzjonali kif 

ukoll fil-livell Ewropew, għandu jsir ħafna 

aktar xogħol sabiex tiġi identifikata t-

titolizzazzjoni STS, bħal fir-Regolamenti 

Delegati tal-Kummissjoni (UE) 2015/6122 

u (UE) 2015/3523 diġà ġew stabbiliti l-

kriterji għal titolizzazzjoni sempliċi, 

trasparenti u standardizzata għal skopijiet 

speċifiċi, li magħhom huwa marbut 

trattament prudenzjali iktar sensittiv għar-

riskji. 

__________________ __________________ 

22 Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 

tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-

Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward 

ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-

Istituzzjonijiet ta' Kreditu (ĠU L 11, 

17.1.2015, p. 1). 

22 Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 

tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-

Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward 

ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-

Istituzzjonijiet ta' Kreditu (ĠU L 11, 

17.1.2015, p. 1). 

23 Ir-Regolament ta' Delega tal- 23 Ir-Regolament ta' Delega tal-
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Kummissjoni (UE) 2015/35 tal-10 ta' 

Ottubru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 

2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-

negozju tal-Assigurazzjoni u tar-

Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 12, 

17.1.2015, p. 1). 

Kummissjoni (UE) 2015/35 tal-10 ta' 

Ottubru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 

2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-

negozju tal-Assigurazzjoni u tar-

Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 12, 

17.1.2015, p. 1). 

Or. el 

 

Emenda  129 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Fuq il-bażi tal-kriterji eżistenti, fuq 

il-kriterji tal-BCBS-IOSCO adottati fit-23 

ta' Lulju 2015 għall-identifikazzjoni ta' 

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

paragunabbli u b'mod partikolari l-Avviż 

tal-EBA dwar il-kwalifikazzjoni tat-

titolizzazzjoni ppubblikat fis-7 ta' Lulju 

2015, huwa essenzjali li tiġi stabbilita 

definizzjoni ġenerali u applikabbli b'mod 

transettorjali tat-titolizzazzjoni STS. 

(8) Fuq il-bażi tal-kriterji eżistenti, fuq 

il-kriterji tal-BCBS-IOSCO adottati fit-23 

ta' Lulju 2015 għall-identifikazzjoni ta' 

titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u 

paragunabbli, fil-qafas ta' suffiċjenza tal-

kapital għat-titolizzazzjonijiet, u b'mod 

partikolari l-Avviż tal-EBA dwar il-

kwalifikazzjoni tat-titolizzazzjoni 

ppubblikat fis-7 ta' Lulju 2015, huwa 

essenzjali li tiġi stabbilita definizzjoni 

ġenerali u applikabbli b'mod transettorjali 

tat-titolizzazzjoni STS. 

Or. el 

 

Emenda  130 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-implimentazzjoni tal-kriterji STS 

fi ħdan l-UE kollha ma għandhiex twassal 

għal approċċi differenti. Dawk l-approċċi 

joħolqu ostakli potenzjali għall-investituri 

(9) L-implimentazzjoni tal-kriterji STS 

fi ħdan l-UE kollha ma għandhiex twassal 

għal approċċi differenti iżda, minflok, 

għall-iżvilupp ta' suq tat-titolizzazzjoni 
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transfruntiera billi jġegħluhom jidħlu fid-

dettalji tal-oqfsa tal-Istati Membri u b'hekk 

ixekklu l-kunfidenza tal-investituri fil-

kriterji STS. 

sikur. Dawk l-approċċi joħolqu ostakli 

potenzjali għall-investituri transfruntiera 

billi jġegħluhom jidħlu fid-dettalji tal-oqfsa 

tal-Istati Membri u b'hekk ixekklu l-

kunfidenza tal-investituri fil-kriterji STS. 

Or. el 

 

Emenda  131 

Cora van Nieuwenhuizen 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Huwa tassew importanti li l-

awtoritajiet kompetenti jaħdmu flimkien 

mill-qrib sabiex jaraw li jkun hemm fehim 

komuni u konsistenti tar-rekwiżiti STS 

madwar l-Unjoni u li jindirizzaw il-

problemi potenzjali fl-interpretazzjoni. 

Fid-dawl ta' dan l-objettiv, it-tliet ASE 

għandhom, fil-kuntest tal-Kumitat Konġunt 

tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, 

jikkoordinaw xogħolhom u dak tal-

awtoritajiet kompetenti sabiex jiżguraw 

konsistenza transettorjali u jivvalutaw il-

problemi prattiċi li jistgħu jinqalgħu fir-

rigward tat-titolizzazzjonijiet STS. B'dan 

il-mod, il-fehmiet tal-parteċipanti fis-suq 

għandhom jintalbu wkoll u jridu jitqiesu 

kemm jista' jkun. L-eżitu ta' dawn it-

taħditiet għandu jiġi ppubblikat fuq is-siti 

web tal-ASE sabiex jgħin lill-oriġinaturi, l-

isponsors, l-SSPEs u l-investituri fil-

valutazzjoni tat-titolizzazzjonijiet STS 

qabel ma joħorġu jew jinvestu fit-tali 

pożizzjonijiet. Mekkaniżmu ta' 

koordinazzjoni bħal dan ikun ta' 

importanza partikolari fil-perjodu li jwassal 

għall-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament. 

(10) Huwa tassew importanti li korp 

superviżorju Ewropew jopera sistema ta' 

ċertifikazzjoni ta' parti terza sabiex 

jiżgura li jkun hemm fehim komuni u 

konsistenti tar-rekwiżiti STS madwar l-

Unjoni u li jindirizza l-problemi potenzjali 

fl-interpretazzjoni. Fid-dawl ta' dan l-

objettiv, il-korp regolatorju responsabbli, 

flimkien maż-żewġ ASE l-oħra għandhom, 

fil-kuntest tal-Kumitat Konġunt tal-

Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, 

jikkoordinaw xogħolhom u dak tal-

awtoritajiet kompetenti sabiex jiżguraw 

konsistenza transettorjali u jivvalutaw il-

problemi prattiċi li jistgħu jinqalgħu fir-

rigward tat-titolizzazzjonijiet STS. B'dan 

il-mod, il-fehmiet tal-parteċipanti fis-suq 

għandhom jintalbu wkoll u jridu jitqiesu 

kemm jista' jkun. L-eżitu ta' dawn it-

taħditiet għandu jiġi ppubblikat fuq is-siti 

web tal-ASE sabiex jgħin lill-oriġinaturi, l-

isponsors, l-SSPEs u l-investituri fil-

valutazzjoni tat-titolizzazzjonijiet STS 

qabel ma joħorġu jew jinvestu fit-tali 

pożizzjonijiet. Mekkaniżmu ta' 

koordinazzjoni bħal dan ikun ta' 

importanza partikolari fil-perjodu li jwassal 

għall-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament. 

Or. en 
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Emenda  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Huwa tassew importanti li l-

awtoritajiet kompetenti jaħdmu flimkien 

mill-qrib sabiex jaraw li jkun hemm fehim 

komuni u konsistenti tar-rekwiżiti STS 

madwar l-Unjoni u li jindirizzaw il-

problemi potenzjali fl-interpretazzjoni. Fid-

dawl ta' dan l-objettiv, it-tliet ASE 

għandhom, fil-kuntest tal-Kumitat Konġunt 

tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, 

jikkoordinaw xogħolhom u dak tal-

awtoritajiet kompetenti sabiex jiżguraw 

konsistenza transettorjali u jivvalutaw il-

problemi prattiċi li jistgħu jinqalgħu fir-

rigward tat-titolizzazzjonijiet STS. B'dan 

il-mod, il-fehmiet tal-parteċipanti fis-suq 

għandhom jintalbu wkoll u jridu jitqiesu 

kemm jista' jkun. L-eżitu ta' dawn it-

taħditiet għandu jiġi ppubblikat fuq is-siti 

web tal-ASE sabiex jgħin lill-oriġinaturi, l-

isponsors, l-SSPEs u l-investituri fil-

valutazzjoni tat-titolizzazzjonijiet STS 

qabel ma joħorġu jew jinvestu fit-tali 

pożizzjonijiet. Mekkaniżmu ta' 

koordinazzjoni bħal dan ikun ta' 

importanza partikolari fil-perjodu li jwassal 

għall-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament. 

(10) Huwa tassew importanti li l-

awtoritajiet kompetenti jaħdmu flimkien 

mill-qrib sabiex jaraw li jkun hemm fehim 

komuni u konsistenti tar-rekwiżiti STS 

madwar l-Unjoni u li jindirizzaw il-

problemi potenzjali fl-interpretazzjoni. Fid-

dawl ta' dan l-objettiv, it-tliet ASE 

għandhom, fil-kuntest tal-Kumitat Konġunt 

tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej li fih 

għandu jiġi stabbilit kumitat ta' 

titolizzazzjoni ġdid, jikkoordinaw 

xogħolhom u dak tal-awtoritajiet 

kompetenti sabiex jiżguraw konsistenza 

transettorjali u jivvalutaw il-problemi 

prattiċi li jistgħu jinqalgħu fir-rigward tat-

titolizzazzjonijiet STS. B'dan il-mod, il-

fehmiet tal-parteċipanti fis-suq għandhom 

jintalbu wkoll u jridu jitqiesu kemm jista' 

jkun. L-eżitu ta' dawn it-taħditiet għandu 

jiġi ppubblikat fuq is-siti web tal-ASE 

sabiex jgħin lill-oriġinaturi, l-isponsors, l-

SSPEs u l-investituri fil-valutazzjoni tat-

titolizzazzjonijiet STS qabel ma joħorġu 

jew jinvestu fit-tali pożizzjonijiet. 

Mekkaniżmu ta' koordinazzjoni bħal dan 

ikun ta' importanza partikolari fil-perjodu li 

jwassal għall-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament. 

Or. en 
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Neena Gill 
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Proposta għal regolament 

Premessa 11 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) L-investimenti fit-titolizzazzjonijiet 

jew l-esponimenti għalihom mhux talli 

jesponu lill-investitur għar-riskji ta' kreditu 

tas-self sottostanti jew l-esponimenti, iżda 

l-proċess ta' strutturar tat-titolizzazzjonijiet 

jista' jwassal ukoll għal riskji oħrajn bħar-

riskji tal-aġenzija, riskju mudell, riskju 

legali u operazzjonali, riskju tal-

kontroparti, riskju tas-servizzjar, riskju tal-

likwidità, riskju tal-konċentrazzjoni u riskji 

ta' xorta operazzjonali. Għalhekk, huwa 

essenzjali li l-investituri istituzzjonali 

jkunu soġġetti għar-rekwiżiti proporzjonati 

dwar id-diliġenza dovuta sabiex jiżguraw li 

jivvalutaw kif xieraq ir-riskji li jirriżultaw 

mit-tipi kollha ta' titolizzazzjonijiet, għall-

benefiċċju tal-investituri finali. B'hekk, id-

diliġenza dovuta tista' ssaħħaħ anki l-

fiduċja fis-suq u bejn l-oriġinaturi, l-

isponsors u l-investituri individwali. 

Jeħtieġ li l-investituri jeżerċitaw ukoll 

diliġenza dovuta xierqa fir-rigward tat-

titolizzazzjonijiet STS. Jistgħu jinfurmaw 

ruħhom bl-informazzjoni divulgata mill-

partijiet għat-titolizzazzjoni, b'mod 

partikolari n-notifika STS u l-

informazzjoni relatata ddivulgata f'dan il-

kuntest, li għandha tipprovdi lill-investituri 

bl-informazzjoni rilevanti kollha dwar kif 

jiġu ssodisfati l-kriterji STS. L-investituri 

istituzzjonali għandhom ikunu jistgħu 

jpoġġu l-fiduċja xierqa fin-notifika STS u 

fl-informazzjoni ddivulgata mill-oriġinatur, 

mill-isponsor u mill-SSPE dwar jekk 

titolizzazzjoni tissodisfax ir-rekwiżiti STS. 

(11) L-investimenti fit-titolizzazzjonijiet 

jew l-esponimenti għalihom mhux talli 

jesponu lill-investitur għar-riskji ta' kreditu 

tas-self sottostanti jew l-esponimenti, iżda 

l-proċess ta' strutturar tat-titolizzazzjonijiet 

jista' jwassal ukoll għal riskji oħrajn bħar-

riskji tal-aġenzija, riskju mudell, riskju 

legali u operazzjonali, riskju tal-

kontroparti, riskju tas-servizzjar, riskju tal-

likwidità, riskju tal-konċentrazzjoni u riskji 

ta' xorta operazzjonali. Għalhekk, huwa 

essenzjali li l-investituri istituzzjonali, 

inklużi l-maniġers tal-assi, ikunu soġġetti 

għar-rekwiżiti proporzjonati dwar id-

diliġenza dovuta sabiex jiżguraw li 

jivvalutaw kif xieraq ir-riskji li jirriżultaw 

mit-tipi kollha ta' titolizzazzjonijiet, għall-

benefiċċju tal-investituri finali. B'hekk, id-

diliġenza dovuta tista' ssaħħaħ anki l-

fiduċja fis-suq u bejn l-oriġinaturi, l-

isponsors u l-investituri individwali. 

Jeħtieġ li l-investituri jeżerċitaw ukoll 

diliġenza dovuta xierqa fir-rigward tat-

titolizzazzjonijiet STS. Jistgħu jinfurmaw 

ruħhom bl-informazzjoni divulgata mill-

partijiet għat-titolizzazzjoni, b'mod 

partikolari n-notifika STS u l-

informazzjoni relatata ddivulgata f'dan il-

kuntest, li għandha tipprovdi lill-investituri 

bl-informazzjoni rilevanti kollha dwar kif 

jiġu ssodisfati l-kriterji STS. L-investituri 

istituzzjonali għandhom ikunu jistgħu 

jpoġġu l-fiduċja xierqa fin-notifika STS u 

fl-informazzjoni ddivulgata mill-oriġinatur, 

mill-isponsor u mill-SSPE dwar jekk 

titolizzazzjoni tissodisfax ir-rekwiżiti STS. 

Or. en 
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Cora van Nieuwenhuizen 
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Proposta għal regolament 

Premessa 11 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) L-investimenti fit-titolizzazzjonijiet 

jew l-esponimenti għalihom mhux talli 

jesponu lill-investitur għar-riskji ta' kreditu 

tas-self sottostanti jew l-esponimenti, iżda 

l-proċess ta' strutturar tat-titolizzazzjonijiet 

jista' jwassal ukoll għal riskji oħrajn bħar-

riskji tal-aġenzija, riskju mudell, riskju 

legali u operazzjonali, riskju tal-

kontroparti, riskju tas-servizzjar, riskju tal-

likwidità, riskju tal-konċentrazzjoni u riskji 

ta' xorta operazzjonali. Għalhekk, huwa 

essenzjali li l-investituri istituzzjonali 

jkunu soġġetti għar-rekwiżiti proporzjonati 

dwar id-diliġenza dovuta sabiex jiżguraw li 

jivvalutaw kif xieraq ir-riskji li jirriżultaw 

mit-tipi kollha ta' titolizzazzjonijiet, għall-

benefiċċju tal-investituri finali. B'hekk, id-

diliġenza dovuta tista' ssaħħaħ anki l-

fiduċja fis-suq u bejn l-oriġinaturi, l-

isponsors u l-investituri individwali. 

Jeħtieġ li l-investituri jeżerċitaw ukoll 

diliġenza dovuta xierqa fir-rigward tat-

titolizzazzjonijiet STS. Jistgħu jinfurmaw 

ruħhom bl-informazzjoni divulgata mill-

partijiet għat-titolizzazzjoni, b'mod 

partikolari n-notifika STS u l-

informazzjoni relatata ddivulgata f'dan il-

kuntest, li għandha tipprovdi lill-investituri 

bl-informazzjoni rilevanti kollha dwar kif 

jiġu ssodisfati l-kriterji STS. L-investituri 

istituzzjonali għandhom ikunu jistgħu 

jpoġġu l-fiduċja xierqa fin-notifika STS u 

fl-informazzjoni ddivulgata mill-oriġinatur, 

mill-isponsor u mill-SSPE dwar jekk 

titolizzazzjoni tissodisfax ir-rekwiżiti STS. 

(11) L-investimenti fit-titolizzazzjonijiet 

jew l-esponimenti għalihom mhux talli 

jesponu lill-investitur għar-riskji ta' kreditu 

tas-self sottostanti jew l-esponimenti, iżda 

l-proċess ta' strutturar tat-titolizzazzjonijiet 

jista' jwassal ukoll għal riskji oħrajn bħar-

riskji tal-aġenzija, riskju mudell, riskju 

legali u operazzjonali, riskju tal-

kontroparti, riskju tas-servizzjar, riskju tal-

likwidità, riskju tal-konċentrazzjoni u riskji 

ta' xorta operazzjonali. Għalhekk, huwa 

essenzjali li l-investituri istituzzjonali 

jkunu soġġetti għar-rekwiżiti proporzjonati 

dwar id-diliġenza dovuta sabiex jiżguraw li 

jivvalutaw kif xieraq ir-riskji li jirriżultaw 

mit-tipi kollha ta' titolizzazzjonijiet, għall-

benefiċċju tal-investituri finali. B'hekk, id-

diliġenza dovuta tista' ssaħħaħ anki l-

fiduċja fis-suq u bejn l-oriġinaturi, l-

isponsors u l-investituri individwali. 

Jeħtieġ li l-investituri jeżerċitaw ukoll 

diliġenza dovuta xierqa fir-rigward tat-

titolizzazzjonijiet STS. Jistgħu jinfurmaw 

ruħhom bl-informazzjoni divulgata mill-

partijiet għat-titolizzazzjoni, b'mod 

partikolari n-notifika STS u l-

informazzjoni relatata ddivulgata f'dan il-

kuntest, li għandha tipprovdi lill-investituri 

bl-informazzjoni rilevanti kollha dwar kif 

jiġu ssodisfati l-kriterji STS. L-investituri 

istituzzjonali għandhom ikunu jistgħu 

jpoġġu l-fiduċja xierqa fl-aġent ta' 

ċertifikazzjoni ta' parti terza rispettiv 

għan-notifika STS u fl-informazzjoni 

ddivulgata mill-oriġinatur, mill-isponsor u 

mill-SSPE dwar jekk titolizzazzjoni 

tissodisfax ir-rekwiżiti STS. 

Or. en 
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Emenda  135 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni. 

B'mod iktar ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. B'mod simili, meta 

t-tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkun 

fihom pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet 

oħrajn bħala skoperturi sottostanti, ir-

rekwiżit ta' ritensjoni għandu jkun 

applikat biss għat-titolizzazzjoni li hija 

soġġetta għall-investiment. In-notifika 

STS tindika lill-investituri li l-oriġinaturi 

żammew skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti. Għandhom 

isiru ċerti eċċezzjonijiet għal każijiet li 

fihom l-iskoperturi titolizzati jkunu 

ggarantiti bis-sħiħ, inkondizzjonalment u 

b'mod irrevokabbli mill-awtoritajiet 

pubbliċi b'mod partikolari. Fil-każ ta' 

appoġġ mir-riżorsi pubbliċi pprovdut fil-

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni, li l-iskoperturi inklużi 

fit-titolizzazzjonijiet ma jkunux 

kwalitattivament differenti minn dawk 

miżmuma fil-karta bilanċjali tal-

oriġinaturi u li, qabel ma jiġu inklużi 

f'titolizzazzjoni, l-iskoperturi jkunu fil-

karta bilanċjali tal-oriġinatur għal 

perjodu sinifikanti tat-terminu 

kuntrattwali tagħhom. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni 

kemm għal perjodu sinifikanti qabel it-

titolizzazzjoni kif ukoll wara t-

titolizzazzjoni. B'mod iktar ġenerali, it-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni ma 

għandhomx ikunu strutturati b'tali mod li 

jevitaw l-applikazzjoni tar-rekwiżit ta' 

ritensjoni. Dak ir-rekwiżit għandu jkun 

applikabbli fis-sitwazzjonijiet kollha fejn 

tkun applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. In-notifika STS 

għandha tindika lill-investituri li l-

oriġinaturi żammew u fil-futur se jżommu 

skopertura ekonomika netta materjali għar-

riskji sottostanti. Għandhom isiru ċerti 

eċċezzjonijiet għal każijiet li fihom l-
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forma ta' garanziji jew b'mezzi oħrajn, 

kwalunkwe dispożizzjoni f'dan ir-

Regolament hija mingħajr ħsara għar-

regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. 

iskoperturi titolizzati jkunu ggarantiti bis-

sħiħ, inkondizzjonalment u b'mod 

irrevokabbli mill-awtoritajiet pubbliċi 

b'mod partikolari. Fil-każ ta' appoġġ mir-

riżorsi pubbliċi pprovdut fil-forma ta' 

garanziji jew b'mezzi oħrajn, kwalunkwe 

dispożizzjoni f'dan ir-Regolament hija 

mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. 

Or. en 

 

Emenda  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni. 

B'mod iktar ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. B'mod simili, meta 

t-tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkun 

fihom pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet 

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni. 

B'mod iktar ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. In-notifika STS 

tindika lill-investituri li l-oriġinaturi 

żammew skopertura ekonomika netta 
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oħrajn bħala skoperturi sottostanti, ir-

rekwiżit ta' ritensjoni għandu jkun 

applikat biss għat-titolizzazzjoni li hija 

soġġetta għall-investiment. In-notifika 

STS tindika lill-investituri li l-oriġinaturi 

żammew skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti. Għandhom 

isiru ċerti eċċezzjonijiet għal każijiet li 

fihom l-iskoperturi titolizzati jkunu 

ggarantiti bis-sħiħ, inkondizzjonalment u 

b'mod irrevokabbli mill-awtoritajiet 

pubbliċi b'mod partikolari. Fil-każ ta' 

appoġġ mir-riżorsi pubbliċi pprovdut fil-

forma ta' garanziji jew b'mezzi oħrajn, 

kwalunkwe dispożizzjoni f'dan ir-

Regolament hija mingħajr ħsara għar-

regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. 

materjali għar-riskji sottostanti. Għandhom 

isiru ċerti eċċezzjonijiet għal każijiet li 

fihom l-iskoperturi titolizzati jkunu 

ggarantiti bis-sħiħ, inkondizzjonalment u 

b'mod irrevokabbli mill-awtoritajiet 

pubbliċi b'mod partikolari. Fil-każ ta' 

appoġġ mir-riżorsi pubbliċi pprovdut fil-

forma ta' garanziji jew b'mezzi oħrajn, 

kwalunkwe dispożizzjoni f'dan ir-

Regolament hija mingħajr ħsara għar-

regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. 

Or. it 

 

Emenda  137 

Paul Tang 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni. 

B'mod iktar ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni. 

Il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 

Sistemiku għandu jkollu l-possibbiltà li 

jipproponi lill-awtoritajiet kompetenti rata 

aktar baxxa ta' ritensjoni tar-riskju għas-

suq tat-titolizzazzjoni kollu jew għal ċerti 

partijiet ta' dak is-suq permezz ta' abbozz 

ta' standards tekniċi regolatorji. Meta 

jagħmel dan, il-BERS għandu jiġġustifika 
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legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. B'mod simili, meta t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkun 

fihom pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet 

oħrajn bħala skoperturi sottostanti, ir-

rekwiżit ta' ritensjoni għandu jkun applikat 

biss għat-titolizzazzjoni li hija soġġetta 

għall-investiment. In-notifika STS tindika 

lill-investituri li l-oriġinaturi żammew 

skopertura ekonomika netta materjali għar-

riskji sottostanti. Għandhom isiru ċerti 

eċċezzjonijiet għal każijiet li fihom l-

iskoperturi titolizzati jkunu ggarantiti bis-

sħiħ, inkondizzjonalment u b'mod 

irrevokabbli mill-awtoritajiet pubbliċi 

b'mod partikolari. Fil-każ ta' appoġġ mir-

riżorsi pubbliċi pprovdut fil-forma ta' 

garanziji jew b'mezzi oħrajn, kwalunkwe 

dispożizzjoni f'dan ir-Regolament hija 

mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. 

kif huwa qies il-ħtieġa għall-allinjament 

tar-riskju u l-aspetti prudenzjali tat-

tnaqqis tar-rata ta' ritensjoni. B'mod iktar 

ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. B'mod simili, meta t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkun 

fihom pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet 

oħrajn bħala skoperturi sottostanti, ir-

rekwiżit ta' ritensjoni għandu jkun applikat 

biss għat-titolizzazzjoni li hija soġġetta 

għall-investiment. In-notifika STS tindika 

lill-investituri li l-oriġinaturi żammew 

skopertura ekonomika netta materjali għar-

riskji sottostanti. Għandhom isiru ċerti 

eċċezzjonijiet għal każijiet li fihom l-

iskoperturi titolizzati jkunu ggarantiti bis-

sħiħ, inkondizzjonalment u b'mod 

irrevokabbli mill-awtoritajiet pubbliċi 

b'mod partikolari. Fil-każ ta' appoġġ mir-

riżorsi pubbliċi pprovdut fil-forma ta' 

garanziji jew b'mezzi oħrajn, kwalunkwe 

dispożizzjoni f'dan ir-Regolament hija 

mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. 

Or. en 
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Morten Messerschmidt 
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Proposta għal regolament 

Premessa 12 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni. 

B'mod iktar ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. B'mod simili, meta t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkun 

fihom pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet 

oħrajn bħala skoperturi sottostanti, ir-

rekwiżit ta' ritensjoni għandu jkun applikat 

biss għat-titolizzazzjoni li hija soġġetta 

għall-investiment. In-notifika STS tindika 

lill-investituri li l-oriġinaturi żammew 

skopertura ekonomika netta materjali 

għar-riskji sottostanti. Għandhom isiru 

ċerti eċċezzjonijiet għal każijiet li fihom l-

iskoperturi titolizzati jkunu ggarantiti bis-

sħiħ, inkondizzjonalment u b'mod 

irrevokabbli mill-awtoritajiet pubbliċi 

b'mod partikolari. Fil-każ ta' appoġġ mir-

riżorsi pubbliċi pprovdut fil-forma ta' 

garanziji jew b'mezzi oħrajn, kwalunkwe 

dispożizzjoni f'dan ir-Regolament hija 

mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-

għajnuna mill-Istat. 

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali involuti f'titolizzazzjoni u l-

investituri jkunu allinjati. Biex jikseb dan, 

l-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali għandu jżomm interess sinifikanti 

fl-iskoperturi sottostanti tat-titolizzazzjoni. 

Għalhekk, huwa importanti li l-oriġinaturi 

jew l-isponsors iżommu skopertura 

ekonomika netta materjali għar-riskji 

sottostanti inkwistjoni. B'mod iktar 

ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. B'mod simili, meta t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkun 

fihom pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet 

oħrajn bħala skoperturi sottostanti, ir-

rekwiżit ta' ritensjoni għandu jkun applikat 

biss għat-titolizzazzjoni li hija soġġetta 

għall-investiment. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta' titolizzazzjoni hija wiesgħa ħafna u testendi għal firxa ta' xenarji li jinvolvu 

segmentar tar-riskju ta' kreditu u mhux biss dawk fejn tali segmentar ikun fil-forma ta' titoli 

negozjabbli sħaħ jew parti minnhom. Għaldaqstant, sabiex tiġi evitata l-konfużjoni, aħna 

nissuġġerixxu li r-referenza li tbiddel l-iskoperturi f'titoli negozjabbli titneħħa. 

 

Emenda  139 

Burkhard Balz 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni. 

B'mod iktar ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. B'mod simili, meta t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkun 

fihom pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet 

oħrajn bħala skoperturi sottostanti, ir-

rekwiżit ta' ritensjoni għandu jkun applikat 

biss għat-titolizzazzjoni li hija soġġetta 

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni 

li hija determinata f'livell ta' 5 %. B'mod 

iktar ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. B'mod simili, meta t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkun 

fihom pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet 

oħrajn bħala skoperturi sottostanti, ir-

rekwiżit ta' ritensjoni għandu jkun applikat 
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għall-investiment. In-notifika STS tindika 

lill-investituri li l-oriġinaturi żammew 

skopertura ekonomika netta materjali għar-

riskji sottostanti. Għandhom isiru ċerti 

eċċezzjonijiet għal każijiet li fihom l-

iskoperturi titolizzati jkunu ggarantiti bis-

sħiħ, inkondizzjonalment u b'mod 

irrevokabbli mill-awtoritajiet pubbliċi 

b'mod partikolari. Fil-każ ta' appoġġ mir-

riżorsi pubbliċi pprovdut fil-forma ta' 

garanziji jew b'mezzi oħrajn, kwalunkwe 

dispożizzjoni f'dan ir-Regolament hija 

mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. 

biss għat-titolizzazzjoni li hija soġġetta 

għall-investiment. In-notifika STS tindika 

lill-investituri li l-oriġinaturi żammew 

skopertura ekonomika netta materjali għar-

riskji sottostanti. Għandhom isiru ċerti 

eċċezzjonijiet għal każijiet li fihom l-

iskoperturi titolizzati jkunu ggarantiti bis-

sħiħ, inkondizzjonalment u b'mod 

irrevokabbli mill-awtoritajiet pubbliċi 

b'mod partikolari. Fil-każ ta' appoġġ mir-

riżorsi pubbliċi pprovdut fil-forma ta' 

garanziji jew b'mezzi oħrajn, kwalunkwe 

dispożizzjoni f'dan ir-Regolament hija 

mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. 

Or. en 

 

Emenda  140 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Importanti li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni. 

B'mod iktar ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-

(12) Huwa essenzjali li l-interessi tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali li jibdlu l-iskoperturi f'titoli 

negozjabbli u l-investituri jkunu allinjati. 

Biex jikseb dan, l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali għandu jżomm 

interess sinifikanti fl-iskoperturi sottostanti 

tat-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa 

importanti li l-oriġinaturi jew l-isponsors 

iżommu skopertura ekonomika netta 

materjali għar-riskji sottostanti inkwistjoni. 

B'mod iktar ġenerali, it-tranżazzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni ma għandhomx ikunu 

strutturati b'tali mod li jevitaw l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta' ritensjoni. 

Dak ir-rekwiżit għandu jkun applikabbli 

fis-sitwazzjonijiet kollha fejn tkun 

applikabbli s-sustanza ekonomika ta' 

titolizzazzjoni, ikunu xi jkunu l-istrutturi 

legali jew l-istrumenti użati. Ma hemmx 

bżonn ta' ħafna applikazzjonijiet tar-
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rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. B'mod simili, meta t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkun 

fihom pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet 

oħrajn bħala skoperturi sottostanti, ir-

rekwiżit ta' ritensjoni għandu jkun applikat 

biss għat-titolizzazzjoni li hija soġġetta 

għall-investiment. In-notifika STS tindika 

lill-investituri li l-oriġinaturi żammew 

skopertura ekonomika netta materjali għar-

riskji sottostanti. Għandhom isiru ċerti 

eċċezzjonijiet għal każijiet li fihom l-

iskoperturi titolizzati jkunu ggarantiti bis-

sħiħ, inkondizzjonalment u b'mod 

irrevokabbli mill-awtoritajiet pubbliċi 

b'mod partikolari. Fil-każ ta' appoġġ mir-

riżorsi pubbliċi pprovdut fil-forma ta' 

garanziji jew b'mezzi oħrajn, kwalunkwe 

dispożizzjoni f'dan ir-Regolament hija 

mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. 

rekwiżit ta' ritensjoni. Għal kwalunkwe 

titolizzazzjoni jkun biżżejjed li l-oriġinatur, 

l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali jkun 

soġġett għar-rekwiżit. B'mod simili, meta t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkun 

fihom pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet 

oħrajn bħala skoperturi sottostanti, ir-

rekwiżit ta' ritensjoni għandu jkun applikat 

biss għat-titolizzazzjoni li hija soġġetta 

għall-investiment. In-notifika STS tindika 

lill-investituri li l-oriġinaturi żammew 

skopertura ekonomika netta materjali għar-

riskji sottostanti. Għandhom isiru ċerti 

eċċezzjonijiet għal każijiet li fihom l-

iskoperturi titolizzati jkunu ggarantiti bis-

sħiħ, inkondizzjonalment u b'mod 

irrevokabbli mill-awtoritajiet pubbliċi 

b'mod partikolari. Fil-każ ta' appoġġ mir-

riżorsi pubbliċi pprovdut fil-forma ta' 

garanziji jew b'mezzi oħrajn, kwalunkwe 

dispożizzjoni f'dan ir-Regolament hija 

mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. 

Or. el 

 

Emenda  141 

Neena Gill 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 

partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema komprensiva li biha l-

investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitnaqqsu l-

kompiti ta' rapportar tal-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs u li jitħaffef l-aċċess 

(13) Il-ħila tal-investituri u l-investituri 

prospettivi li jeżerċitaw id-diliġenza dovuta 

u, b'hekk, jagħmlu valutazzjoni informata 

tal-affidabbiltà kreditizja ta' strument ta' 

titolizzazzjoni partikolari tiddependi mill-

aċċess tagħhom għal informazzjoni 

affidabbli u faċli biex tintuża fuq dawk l-

istrumenti. Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, 

importanti li tinħoloq sistema komprensiva 

li biha l-investituri u l-investituri 

prospettivi jista' jkollhom aċċess faċli 

għall-informazzjoni relevanti kollha tul il-

ħajja sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li 
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kontinwu, faċli u liberu tal-investituri 

għal informazzjoni affidabbli dwar it-

titolizzazzjonijiet. 

jitnaqqsu l-kompiti ta' rapportar tal-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs. 

 Sabiex tissaħħaħ it-trasparenza tas-suq, 

għandu jiġi stabbilit repożitorju tad-dejta 

li jipprovdi aċċess faċli għal dejta dwar ix-

xejriet tas-suq aggregati, paraguni ma' 

struttura ta' titolizzazzjoni standard kif 

ukoll dejta granulari dwar l-appoġġ tal-

kollateral ta' titolizzazzjoni. Dan ir-

repożitorju tad-dejta, magħruf bħala r-

Repożitorju Ewropew tad-Dejta dwar it-

Titoli (ESDR), ma għandux għalfejn 

jiġġenera jew jimmaniġġja din l-

informazzjoni kollha huwa stess. Diġà 

jeżistu inizjattivi simili mhux obbligatorji, 

li wasslu għat-twaqqif ta' infrastrutturi 

bħall-European DataWarehouse. 

Għalhekk l-informazzjoni li għandha tiġi 

divulgata, għandha tkun ibbażata fuq 

mudelli eżistenti u tagħmel użu minn 

infrastruttura eżistenti sakemm dan ikun 

prattiku. 

 L-isforzi tal-ESDR se jestendu lil hinn 

mill-infrastruttura eżistenti biex 

jakkwistaw dejta dwar ir-riskji sistemiċi 

potenzjali. Bħala tali, l-ESDR għandu 

jiffoka fuq it-tnaqqis tal-assimetriji tar-

riskji, il-ġenerazzjoni tat-trasparenza li 

tappoġġja l-ġestjoni tar-riskji sistemiċi u 

li, min-naħa tagħha, tħeġġeġ id-

dixxiplina tas-suq. Fl-istess ħin, l-ESDR 

għandu jħeġġeġ u jappoġġja l-iżvilupp 

sostenibbli fit-tul tas-suq, filwaqt li 

jinvolvi ruħu mat-tliet kostitwenti ewlenin 

tiegħu kollha, jiġifieri l-bejjiegħa tar-

riskju, ix-xerrejja tar-riskju u s-

superviżuri. 

 Il-governanza tal-ESDR għandha timita l-

governanza stabbilita għall-Global LEI 

Foundation (GLEIF). B'mod partikolari, 

is-sorveljanza tal-ESDR għandha tiġi 

kondiviża bejn ir-rappreżentanti tal-bejgħ 

tar-riskju, tax-xiri tar-riskju u tal-

komunità superviżorja. L-ESMA għandha 

tikkoordina u tmexxi l-isforzi ta' 

sorveljanza tal-komunità superviżorja. 

Awtoritajiet Superviżorji Ewropej oħrajn, 
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b'mod partikolari l-Bord Ewropew dwar 

ir-Riskju Sistemiku (BERS), il-Bank 

Ċentrali Ewropew u l-Awtorità Ewropea 

tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-

Xogħol (EIOPA) għandhom iqisu wkoll 

kif dan ir-repożitorju tad-dejta jista' jkun 

ta' għajnuna biex jerfgħu r-

responsabbiltajiet rispettivi tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  142 

Sander Loones 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 

partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema komprensiva li biha l-

investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitnaqqsu l-

kompiti ta' rapportar tal-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs u li jitħaffef l-aċċess 

kontinwu, faċli u liberu tal-investituri għal 

informazzjoni affidabbli dwar it-

titolizzazzjonijiet. 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 

partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema komprensiva li biha l-

investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitnaqqsu l-

kompiti ta' rapportar tal-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs u li jitħaffef l-aċċess 

kontinwu, faċli u liberu tal-investituri għal 

informazzjoni affidabbli dwar it-

titolizzazzjonijiet. Sabiex tissaħħaħ it-

trasparenza tas-suq fl-Unjoni, għandu 

jitwaqqaf repożitorju tad-dejta għal 

skoperturi sottostanti f'titolizzazzjonijiet. 

Diġà jeżistu inizjattivi simili mhux 

obbligatorji, li wasslu għat-twaqqif ta' 

infrastrutturi bħall-European 

DataWarehouse. L-informazzjoni li tkun 

teħtieġ li tiġi divulgata skont dak ir-

rekwiżit għandha għalhekk tkun ibbażata 

fuq il-mudelli eżistenti sabiex tiġi 

kkomunikata lil dawn l-infrastrutturi. 

Jekk l-ESMA tagħżel li tiddelega r-
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responsabbiltà tal-ġestjoni ta' tali 

infrastruttura, allura r-repożitorju tad-

dejta għandu jitwaqqaf skont il-linji tal-

Global LEI Foundation (GLEIF), u jista' 

jibni aktar fuq il-European 

DataWarehouse. 

Or. en 

 

Emenda  143 

Brian Hayes 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 

partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema komprensiva li biha l-

investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitnaqqsu l-

kompiti ta' rapportar tal-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs u li jitħaffef l-aċċess 

kontinwu, faċli u liberu tal-investituri għal 

informazzjoni affidabbli dwar it-

titolizzazzjonijiet. 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 

partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema komprensiva li biha l-

investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitnaqqsu l-

kompiti ta' rapportar tal-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs u li jitħaffef l-aċċess 

kontinwu, faċli u liberu tal-investituri għal 

informazzjoni affidabbli dwar it-

titolizzazzjonijiet. L-ESMA għandha 

tistabbilixxi repożitorju tad-dejta 

Ewropew dwar it-titolizzazzjonijiet li jkun 

allinjat mar-repożitorji tad-dejta eżistenti 

rilevanti kollha, b'mod partikolari mal-

European DataWarehouse fil-BĊE. 

Flimkien ma' dan ir-repożitorju tad-dejta, 

fuq is-sit web tagħha l-ESMA għandha 

tippubblika u żżomm lista aġġornata tal-

awtoritajiet kompetenti li l-Istati Membri 

jagħtuhom setgħat superviżorji, 

investigattivi u ta' sanzjonar meħtieġa. 

Or. en 
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Emenda  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 

partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema komprensiva li biha l-

investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitnaqqsu l-

kompiti ta' rapportar tal-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs u li jitħaffef l-aċċess 

kontinwu, faċli u liberu tal-investituri għal 

informazzjoni affidabbli dwar it-

titolizzazzjonijiet. 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 

partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema 

komprensiva,trasparenti u bbażata fuq ir-

riskju attwali inerenti f'dawn l-istrumenti, 

li biha l-investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitnaqqsu l-

kompiti ta' rapportar tal-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs u li jitħaffef l-aċċess 

kontinwu, faċli u liberu tal-investituri għal 

informazzjoni affidabbli dwar it-

titolizzazzjonijiet, u dwarl-assi sottostanti. 

Is-suq għandu jkun trasparenti u għandu 

jħeġġeġ l-iskambju ta' informazzjoni 

permezz tal-ħolqien ta' reġistru pubbliku 

apposta li jinkludi tali dejta. 

Or. it 

 

Emenda  145 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 
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partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema komprensiva li biha l-

investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitnaqqsu l-

kompiti ta' rapportar tal-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs u li jitħaffef l-aċċess 

kontinwu, faċli u liberu tal-investituri għal 

informazzjoni affidabbli dwar it-

titolizzazzjonijiet. 

partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema komprensiva li biha l-

investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitħaffef l-

aċċess kontinwu. faċli u liberu tal-

investituri għal informazzjoni affidabbli 

dwar it-titolizzazzjonijiet. 

Or. el 

 

Emenda  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 

partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema komprensiva li biha l-

investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitnaqqsu l-

kompiti ta' rapportar tal-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs u li jitħaffef l-aċċess 

kontinwu, faċli u liberu tal-investituri għal 

informazzjoni affidabbli dwar it-

titolizzazzjonijiet. 

(13) Il-ħila tal-investituri li jeżerċitaw 

id-diliġenza dovuta u, b'hekk, jagħmlu 

valutazzjoni informata tal-affidabbiltà 

kreditizja ta' strument ta' titolizzazzjoni 

partikolari tiddependi mill-aċċess tagħhom 

għal informazzjoni fuq dawk l-istrumenti. 

Fuq il-bażi tal-acquis eżistenti, importanti 

li tinħoloq sistema komprensiva li biha l-

investituri jkollhom aċċess għall-

informazzjoni relevanti kollha tul il-ħajja 

sħiħa tat-tranżazzjonijiet u li jitnaqqsu l-

kompiti ta' rapportar tal-oriġinaturi u l-

isponsors u li jitħaffef l-aċċess kontinwu, 

faċli u liberu tal-investituri għal 

informazzjoni affidabbli dwar it-

titolizzazzjonijiet. 

Or. en 

 

Emenda  147 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom iqiegħdu d-dejta materjalment 

relevanti kollha dwar il-kwalità kreditizja u 

l-prestazzjoni tal-iskoperturi sottostanti 

disponibbli fir-rapport għall-investituri, 

inkluża dejta li tippermetti lill-investituri 

jidentifikaw biċ-ċar id-delinkwenza u l-

inadempjenza tad-debituri sottostanti, ir-

ristrutturar tad-dejn, il-maħfra tad-dejn, it-

trażżin, ir-riakkwisti, il-pawżi tal-

pagamenti, it-telf, iċ-charge offs, l-irkupru 

u rimedji oħrajn tal-prestazzjoni tal-assi fil-

pula ta' skoperturi sottostanti. Id-dejta dwar 

il-flussi tal-flus iġġenerati mill-iskoperturi 

sottostanti u mill-obbligazzjonijiet tal-ħruġ 

tat-titolizzazzjoni, inkluża divulgazzjoni 

separata tal-introjtu u l-iżborż tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, jiġifieri l-

kapital skedat, l-imgħax skedat, il-kapital 

bi ħlas antiċipat, imgħax u tariffi skaduti u 

imposti u kwalunkwe dejta marbuta mal-

ksur ta' kwalukwe xkattatur li jimplika 

bidliet fil-prijorità tal-pagamenti jew 

sostituzzjoni ta' kwalunkwe kontroparti kif 

ukoll id-dejta fuq l-ammont u l-forma ta' 

tisħiħ tal-kreditu disponibbli għal kull 

segment għandha tkun ippreżentata fir-

rapport għall-investituri wkoll. Għalkemm 

it-titolizzazzjonijiet li huma sempliċi, 

trasparenti u standardizzati fil-passat 

kellhom prestazzjoni tajba, is-sodisfazzjon 

ta' kwalunkwe rekwiżit STS ma jfissirx li l-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni hija ħielsa 

minn riskji, u lanqas ma jindika xejn dwar 

il-kwalità kreditizja sottostanti għat-

titolizzazzjoni. Minflok, għandu jitqies li 

jindika li investitur prudenti u diliġenti ser 

ikun jista' janalizza r-riskji involuti fit-

titolizzazzjoni. Għandu jkun hemm żewġ 

tipi ta' rekwiżiti STS: wieħed għal 

titolizzazzjonijiet fit-tul u wieħed għal 

titolizzazzjonijiet għal terminu qasir 

(ABCP), li fil-parti l-kbira għandhom 

ikunu soġġetti għal rekwiżiti simili 

(14) L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom iqiegħdu d-dejta materjalment 

relevanti kollha dwar il-kwalità kreditizja u 

l-prestazzjoni tal-iskoperturi sottostanti 

disponibbli fir-rapport għall-investituri, 

inkluża dejta li tippermetti lill-investituri 

jidentifikaw biċ-ċar id-delinkwenza u l-

inadempjenza tad-debituri sottostanti, ir-

ristrutturar tad-dejn, il-maħfra tad-dejn, it-

trażżin, ir-riakkwisti, il-pawżi tal-

pagamenti, it-telf, iċ-charge offs, l-irkupru 

u rimedji oħrajn tal-prestazzjoni tal-assi fil-

pula ta' skoperturi sottostanti. Id-dejta dwar 

il-flussi tal-flus iġġenerati mill-iskoperturi 

sottostanti u mill-obbligazzjonijiet tal-ħruġ 

tat-titolizzazzjoni, inkluża divulgazzjoni 

separata tal-introjtu u l-iżborż tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, jiġifieri l-

kapital skedat, l-imgħax skedat, il-kapital 

bi ħlas antiċipat, imgħax u tariffi skaduti u 

imposti u kwalunkwe dejta marbuta mal-

ksur ta' kwalukwe xkattatur li jimplika 

bidliet fil-prijorità tal-pagamenti jew 

sostituzzjoni ta' kwalunkwe kontroparti kif 

ukoll id-dejta fuq l-ammont u l-forma ta' 

tisħiħ tal-kreditu għandha tkun ippreżentata 

fir-rapport għall-investituri wkoll. 

Għalkemm it-titolizzazzjonijiet li huma 

sempliċi, trasparenti u standardizzati fil-

passat kellhom prestazzjoni tajba, is-

sodisfazzjon ta' kwalunkwe rekwiżit STS 

ma jfissirx li l-pożizzjoni ta' titolizzazzjoni 

hija ħielsa minn riskji, u lanqas ma jindika 

xejn dwar il-kwalità kreditizja sottostanti 

għat-titolizzazzjoni. Minflok, għandu 

jitqies li jindika li investitur prudenti u 

diliġenti ser ikun jista' janalizza r-riskji 

involuti fit-titolizzazzjoni. 
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b'aġġustamenti speċifiċi li jirriflettu l-

karatteristiċi strutturali ta' dawn iż-żewġ 

segmenti tas-suq. Il-funzjonament ta' 

dawn is-swieq huwa differenti, bil-

programmi tal-ABCP li jħaddmu għadd 

ta' tranżazzjonijiet tal-ABCP li jikkonsistu 

fi skoperturi għal terminu qasir li jeħtieġu 

li jiġu sostitwiti ladarba jimmaturaw. 

Barra minn hekk, il-kriterji dwar is-STS 

iridu jirriflettu wkoll ir-rwol speċifiku tal-

isponsor fil-forniment ta' appoġġ ta' 

likwidità lill-veikoli ABCP. 

Or. it 

 

Emenda  148 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom iqiegħdu d-dejta materjalment 

relevanti kollha dwar il-kwalità kreditizja u 

l-prestazzjoni tal-iskoperturi sottostanti 

disponibbli fir-rapport għall-investituri, 

inkluża dejta li tippermetti lill-investituri 

jidentifikaw biċ-ċar id-delinkwenza u l-

inadempjenza tad-debituri sottostanti, ir-

ristrutturar tad-dejn, il-maħfra tad-dejn, it-

trażżin, ir-riakkwisti, il-pawżi tal-

pagamenti, it-telf, iċ-charge offs, l-irkupru 

u rimedji oħrajn tal-prestazzjoni tal-assi fil-

pula ta' skoperturi sottostanti. Id-dejta dwar 

il-flussi tal-flus iġġenerati mill-iskoperturi 

sottostanti u mill-obbligazzjonijiet tal-ħruġ 

tat-titolizzazzjoni, inkluża divulgazzjoni 

separata tal-introjtu u l-iżborż tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, jiġifieri l-

kapital skedat, l-imgħax skedat, il-kapital 

bi ħlas antiċipat, imgħax u tariffi skaduti u 

imposti u kwalunkwe dejta marbuta mal-

ksur ta' kwalukwe xkattatur li jimplika 

bidliet fil-prijorità tal-pagamenti jew 

sostituzzjoni ta' kwalunkwe kontroparti kif 

(14) Biex tingħata sigurtà lill-

investituri, l-oriġinaturi, l-isponsors u l-

SSPEs għandhom iqiegħdu d-dejta 

materjalment relevanti kollha dwar il-

kwalità kreditizja u l-prestazzjoni tal-

iskoperturi sottostanti disponibbli fir-

rapport għall-investituri, inkluża dejta li 

tippermetti lill-investituri jidentifikaw biċ-

ċar id-delinkwenza u l-inadempjenza tad-

debituri sottostanti, ir-ristrutturar tad-dejn, 

il-maħfra tad-dejn, it-trażżin, ir-riakkwisti, 

il-pawżi tal-pagamenti, it-telf, iċ-charge 

offs, l-irkupru u rimedji oħrajn tal-

prestazzjoni tal-assi fil-pula ta' skoperturi 

sottostanti. Id-dejta dwar il-flussi tal-flus 

iġġenerati mill-iskoperturi sottostanti u 

mill-obbligazzjonijiet tal-ħruġ tat-

titolizzazzjoni, inkluża divulgazzjoni 

separata tal-introjtu u l-iżborż tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, jiġifieri l-

kapital skedat, l-imgħax skedat, il-kapital 

bi ħlas antiċipat, imgħax u tariffi skaduti u 

imposti u kwalunkwe dejta marbuta mal-

ksur ta' kwalukwe xkattatur li jimplika 
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ukoll id-dejta fuq l-ammont u l-forma ta' 

tisħiħ tal-kreditu disponibbli għal kull 

segment għandha tkun ippreżentata fir-

rapport għall-investituri wkoll. Għalkemm 

it-titolizzazzjonijiet li huma sempliċi, 

trasparenti u standardizzati fil-passat 

kellhom prestazzjoni tajba, is-sodisfazzjon 

ta' kwalunkwe rekwiżit STS ma jfissirx li l-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni hija ħielsa 

minn riskji, u lanqas ma jindika xejn dwar 

il-kwalità kreditizja sottostanti għat-

titolizzazzjoni. Minflok, għandu jitqies li 

jindika li investitur prudenti u diliġenti ser 

ikun jista' janalizza r-riskji involuti fit-

titolizzazzjoni. Għandu jkun hemm żewġ 

tipi ta' rekwiżiti STS: wieħed għal 

titolizzazzjonijiet fit-tul u wieħed għal 

titolizzazzjonijiet għal terminu qasir 

(ABCP), li fil-parti l-kbira għandhom 

ikunu soġġetti għal rekwiżiti simili 

b'aġġustamenti speċifiċi li jirriflettu l-

karatteristiċi strutturali ta' dawn iż-żewġ 

segmenti tas-suq. Il-funzjonament ta' dawn 

is-swieq huwa differenti, bil-programmi 

tal-ABCP li jħaddmu għadd ta' 

tranżazzjonijiet tal-ABCP li jikkonsistu fi 

skoperturi għal terminu qasir li jeħtieġu li 

jiġu sostitwiti ladarba jimmaturaw. Barra 

minn hekk, il-kriterji dwar is-STS iridu 

jirriflettu wkoll ir-rwol speċifiku tal-

isponsor fil-forniment ta' appoġġ ta' 

likwidità lill-veikoli ABCP. 

bidliet fil-prijorità tal-pagamenti jew 

sostituzzjoni ta' kwalunkwe kontroparti kif 

ukoll id-dejta fuq l-ammont u l-forma ta' 

tisħiħ tal-kreditu disponibbli għal kull 

segment għandha tkun ippreżentata fir-

rapport għall-investituri wkoll. Għalkemm 

it-titolizzazzjonijiet li huma sempliċi, 

trasparenti u standardizzati fil-passat 

kellhom prestazzjoni tajba, is-sodisfazzjon 

ta' kwalunkwe rekwiżit STS ma jfissirx li l-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni hija ħielsa 

minn riskji, u lanqas ma jindika xejn dwar 

il-kwalità kreditizja sottostanti għat-

titolizzazzjoni. Minflok, għandu jitqies li 

jindika li investitur prudenti u diliġenti ser 

ikun jista' janalizza r-riskji involuti fit-

titolizzazzjoni. Għandu jkun hemm żewġ 

tipi ta' rekwiżiti STS: wieħed għal 

titolizzazzjonijiet fit-tul u wieħed għal 

titolizzazzjonijiet għal terminu qasir 

(ABCP), li fil-parti l-kbira għandhom 

ikunu soġġetti għal rekwiżiti simili 

b'aġġustamenti speċifiċi li jirriflettu l-

karatteristiċi strutturali ta' dawn iż-żewġ 

segmenti tas-suq. Il-funzjonament ta' dawn 

is-swieq huwa differenti, bil-programmi 

tal-ABCP li jħaddmu għadd ta' 

tranżazzjonijiet tal-ABCP li jikkonsistu fi 

skoperturi għal terminu qasir li jeħtieġu li 

jiġu sostitwiti ladarba jimmaturaw. Barra 

minn hekk, il-kriterji dwar is-STS iridu 

jirriflettu wkoll ir-rwol speċifiku tal-

isponsor fil-forniment ta' appoġġ ta' 

likwidità lill-veikoli ABCP. 

Or. el 

 

Emenda  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom iqiegħdu d-dejta materjalment 

(14) L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom iqiegħdu d-dejta materjalment 
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relevanti kollha dwar il-kwalità kreditizja u 

l-prestazzjoni tal-iskoperturi sottostanti 

disponibbli fir-rapport għall-investituri, 

inkluża dejta li tippermetti lill-investituri 

jidentifikaw biċ-ċar id-delinkwenza u l-

inadempjenza tad-debituri sottostanti, ir-

ristrutturar tad-dejn, il-maħfra tad-dejn, it-

trażżin, ir-riakkwisti, il-pawżi tal-

pagamenti, it-telf, iċ-charge offs, l-irkupru 

u rimedji oħrajn tal-prestazzjoni tal-assi fil-

pula ta' skoperturi sottostanti. Id-dejta dwar 

il-flussi tal-flus iġġenerati mill-iskoperturi 

sottostanti u mill-obbligazzjonijiet tal-ħruġ 

tat-titolizzazzjoni, inkluża divulgazzjoni 

separata tal-introjtu u l-iżborż tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, jiġifieri l-

kapital skedat, l-imgħax skedat, il-kapital 

bi ħlas antiċipat, imgħax u tariffi skaduti u 

imposti u kwalunkwe dejta marbuta mal-

ksur ta' kwalukwe xkattatur li jimplika 

bidliet fil-prijorità tal-pagamenti jew 

sostituzzjoni ta' kwalunkwe kontroparti kif 

ukoll id-dejta fuq l-ammont u l-forma ta' 

tisħiħ tal-kreditu disponibbli għal kull 

segment għandha tkun ippreżentata fir-

rapport għall-investituri wkoll. Għalkemm 

it-titolizzazzjonijiet li huma sempliċi, 

trasparenti u standardizzati fil-passat 

kellhom prestazzjoni tajba, is-sodisfazzjon 

ta' kwalunkwe rekwiżit STS ma jfissirx li l-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni hija ħielsa 

minn riskji, u lanqas ma jindika xejn dwar 

il-kwalità kreditizja sottostanti għat-

titolizzazzjoni. Minflok, għandu jitqies li 

jindika li investitur prudenti u diliġenti ser 

ikun jista' janalizza r-riskji involuti fit-

titolizzazzjoni. Għandu jkun hemm żewġ 

tipi ta' rekwiżiti STS: wieħed għal 

titolizzazzjonijiet fit-tul u wieħed għal 

titolizzazzjonijiet għal terminu qasir 

(ABCP), li fil-parti l-kbira għandhom 

ikunu soġġetti għal rekwiżiti simili 

b'aġġustamenti speċifiċi li jirriflettu l-

karatteristiċi strutturali ta' dawn iż-żewġ 

segmenti tas-suq. Il-funzjonament ta' dawn 

is-swieq huwa differenti, bil-programmi 

tal-ABCP li jħaddmu għadd ta' 

tranżazzjonijiet tal-ABCP li jikkonsistu fi 

skoperturi għal terminu qasir li jeħtieġu li 

relevanti kollha dwar il-kwalità kreditizja u 

l-prestazzjoni tal-iskoperturi sottostanti 

disponibbli fir-rapport għall-investituri, 

inkluża dejta li tippermetti lill-investituri 

jidentifikaw biċ-ċar id-delinkwenza u l-

inadempjenza tad-debituri sottostanti, ir-

ristrutturar tad-dejn, il-maħfra tad-dejn, it-

trażżin, ir-riakkwisti, il-pawżi tal-

pagamenti, it-telf, iċ-charge offs, l-irkupru 

u rimedji oħrajn tal-prestazzjoni tal-assi fil-

pula ta' skoperturi sottostanti. Id-dejta dwar 

il-flussi tal-flus iġġenerati mill-iskoperturi 

sottostanti u mill-obbligazzjonijiet tal-ħruġ 

tat-titolizzazzjoni, inkluża divulgazzjoni 

separata tal-introjtu u l-iżborż tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, jiġifieri l-

kapital skedat, l-imgħax skedat, il-kapital 

bi ħlas antiċipat, imgħax u tariffi skaduti u 

imposti u kwalunkwe dejta marbuta mal-

ksur ta' kwalukwe xkattatur li jimplika 

bidliet fil-prijorità tal-pagamenti jew 

sostituzzjoni ta' kwalunkwe kontroparti kif 

ukoll id-dejta fuq l-ammont u l-forma ta' 

tisħiħ tal-kreditu għandha tkun ippreżentata 

fir-rapport għall-investituri wkoll. 

Għalkemm it-titolizzazzjonijiet li huma 

sempliċi, trasparenti u standardizzati fil-

passat kellhom prestazzjoni tajba, is-

sodisfazzjon ta' kwalunkwe rekwiżit STS 

ma jfissirx li l-pożizzjoni ta' titolizzazzjoni 

hija ħielsa minn riskji, u lanqas ma jindika 

xejn dwar il-kwalità kreditizja sottostanti 

għat-titolizzazzjoni. Minflok, għandu 

jitqies li jindika li investitur prudenti u 

diliġenti ser ikun jista' janalizza r-riskji 

involuti fit-titolizzazzjoni. Għandu jkun 

hemm żewġ tipi ta' rekwiżiti STS: wieħed 

għal titolizzazzjonijiet fit-tul u wieħed għal 

titolizzazzjonijiet għal terminu qasir 

(ABCP), li fil-parti l-kbira għandhom 

ikunu soġġetti għal rekwiżiti simili 

b'aġġustamenti speċifiċi li jirriflettu l-

karatteristiċi strutturali ta' dawn iż-żewġ 

segmenti tas-suq. Il-funzjonament ta' dawn 

is-swieq huwa differenti, bil-programmi 

tal-ABCP li jħaddmu għadd ta' 

tranżazzjonijiet tal-ABCP li jikkonsistu fi 

skoperturi għal terminu qasir li jeħtieġu li 

jiġu sostitwiti ladarba jimmaturaw. Barra 
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jiġu sostitwiti ladarba jimmaturaw. Barra 

minn hekk, il-kriterji dwar is-STS iridu 

jirriflettu wkoll ir-rwol speċifiku tal-

isponsor fil-forniment ta' appoġġ ta' 

likwidità lill-veikoli ABCP. 

minn hekk, il-kriterji dwar is-STS iridu 

jirriflettu wkoll ir-rwol speċifiku tal-

isponsor fil-forniment ta' appoġġ ta' 

likwidità lill-veikoli ABCP. 

Or. en 

 

Emenda  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-oriġinaturi, l-isponsors u l-

SSPEs għandhom iqiegħdu d-dejta 

materjalment relevanti kollha dwar il-

kwalità kreditizja u l-prestazzjoni tal-

iskoperturi sottostanti disponibbli fir-

rapport għall-investituri, inkluża dejta li 

tippermetti lill-investituri jidentifikaw biċ-

ċar id-delinkwenza u l-inadempjenza tad-

debituri sottostanti, ir-ristrutturar tad-dejn, 

il-maħfra tad-dejn, it-trażżin, ir-riakkwisti, 

il-pawżi tal-pagamenti, it-telf, iċ-charge 

offs, l-irkupru u rimedji oħrajn tal-

prestazzjoni tal-assi fil-pula ta' skoperturi 

sottostanti. Id-dejta dwar il-flussi tal-flus 

iġġenerati mill-iskoperturi sottostanti u 

mill-obbligazzjonijiet tal-ħruġ tat-

titolizzazzjoni, inkluża divulgazzjoni 

separata tal-introjtu u l-iżborż tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, jiġifieri l-

kapital skedat, l-imgħax skedat, il-kapital 

bi ħlas antiċipat, imgħax u tariffi skaduti u 

imposti u kwalunkwe dejta marbuta mal-

ksur ta' kwalukwe xkattatur li jimplika 

bidliet fil-prijorità tal-pagamenti jew 

sostituzzjoni ta' kwalunkwe kontroparti kif 

ukoll id-dejta fuq l-ammont u l-forma ta' 

tisħiħ tal-kreditu disponibbli għal kull 

segment għandha tkun ippreżentata fir-

rapport għall-investituri wkoll. Għalkemm 

it-titolizzazzjonijiet li huma sempliċi, 

trasparenti u standardizzati fil-passat 

(14) L-oriġinaturi u l-isponsors 

għandhom iqiegħdu d-dejta materjalment 

relevanti kollha dwar il-kwalità kreditizja u 

l-prestazzjoni tal-iskoperturi sottostanti 

disponibbli fir-rapport għall-investituri, 

inkluża dejta li tippermetti lill-investituri 

jidentifikaw biċ-ċar id-delinkwenza u l-

inadempjenza tad-debituri sottostanti, ir-

ristrutturar tad-dejn, il-maħfra tad-dejn, it-

trażżin, ir-riakkwisti, il-pawżi tal-

pagamenti, it-telf, iċ-charge offs, l-irkupru 

u rimedji oħrajn tal-prestazzjoni tal-assi fil-

pula ta' skoperturi sottostanti. Id-dejta dwar 

il-flussi tal-flus iġġenerati mill-iskoperturi 

sottostanti u mill-obbligazzjonijiet tal-ħruġ 

tat-titolizzazzjoni, inkluża divulgazzjoni 

separata tal-introjtu u l-iżborż tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, jiġifieri l-

kapital skedat, l-imgħax skedat, il-kapital 

bi ħlas antiċipat, imgħax u tariffi skaduti u 

imposti u kwalunkwe dejta marbuta mal-

ksur ta' kwalukwe xkattatur li jimplika 

bidliet fil-prijorità tal-pagamenti jew 

sostituzzjoni ta' kwalunkwe kontroparti kif 

ukoll id-dejta fuq l-ammont u l-forma ta' 

tisħiħ tal-kreditu disponibbli għal kull 

segment għandha tkun ippreżentata fir-

rapport għall-investituri wkoll. Għalkemm 

it-titolizzazzjonijiet li huma sempliċi, 

trasparenti u standardizzati fil-passat 

kellhom prestazzjoni tajba, is-sodisfazzjon 
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kellhom prestazzjoni tajba, is-sodisfazzjon 

ta' kwalunkwe rekwiżit STS ma jfissirx li l-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni hija ħielsa 

minn riskji, u lanqas ma jindika xejn dwar 

il-kwalità kreditizja sottostanti għat-

titolizzazzjoni. Minflok, għandu jitqies li 

jindika li investitur prudenti u diliġenti ser 

ikun jista' janalizza r-riskji involuti fit-

titolizzazzjoni. Għandu jkun hemm żewġ 

tipi ta' rekwiżiti STS: wieħed għal 

titolizzazzjonijiet fit-tul u wieħed għal 

titolizzazzjonijiet għal terminu qasir 

(ABCP), li fil-parti l-kbira għandhom 

ikunu soġġetti għal rekwiżiti simili 

b'aġġustamenti speċifiċi li jirriflettu l-

karatteristiċi strutturali ta' dawn iż-żewġ 

segmenti tas-suq. Il-funzjonament ta' dawn 

is-swieq huwa differenti, bil-programmi 

tal-ABCP li jħaddmu għadd ta' 

tranżazzjonijiet tal-ABCP li jikkonsistu fi 

skoperturi għal terminu qasir li jeħtieġu li 

jiġu sostitwiti ladarba jimmaturaw. Barra 

minn hekk, il-kriterji dwar is-STS iridu 

jirriflettu wkoll ir-rwol speċifiku tal-

isponsor fil-forniment ta' appoġġ ta' 

likwidità lill-veikoli ABCP. 

ta' kwalunkwe rekwiżit STS ma jfissirx li l-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni hija ħielsa 

minn riskji, u lanqas ma jindika xejn dwar 

il-kwalità kreditizja sottostanti għat-

titolizzazzjoni. Minflok, għandu jitqies li 

jindika li investitur prudenti u diliġenti ser 

ikun jista' janalizza r-riskji involuti fit-

titolizzazzjoni. Għandu jkun hemm żewġ 

tipi ta' rekwiżiti STS: wieħed għal 

titolizzazzjonijiet fit-tul u wieħed għal 

titolizzazzjonijiet għal terminu qasir 

(ABCP), li fil-parti l-kbira għandhom 

ikunu soġġetti għal rekwiżiti simili 

b'aġġustamenti speċifiċi li jirriflettu l-

karatteristiċi strutturali ta' dawn iż-żewġ 

segmenti tas-suq. Il-funzjonament ta' dawn 

is-swieq huwa differenti, bil-programmi 

tal-ABCP li jħaddmu għadd ta' 

tranżazzjonijiet tal-ABCP li jikkonsistu fi 

skoperturi għal terminu qasir li jeħtieġu li 

jiġu sostitwiti ladarba jimmaturaw. Barra 

minn hekk, il-kriterji dwar is-STS iridu 

jirriflettu wkoll ir-rwol speċifiku tal-

isponsor fil-forniment ta' appoġġ ta' 

likwidità lill-veikoli ABCP. 

Or. en 

 

Emenda  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) F'titolizzazzjonijiet li mhumiex ta' 

"bejgħ veru", l-iskoperturi sottostanti ma 

jiġux ittrasferiti lit-tali entità, iżda r-riskju 

ta' kreditu marbut mal-iskoperturi 

sottostanti jiġi ttrasferit permezz ta' 

garanzija jew kuntratt tad-derivattivi jew 

garanziji. Dan jintroduċi riskju ta' kreditu 

tal-kontroparti addizzjonali u l-kumplessità 

potenzjali marbuta b'mod partikolari mal-

kontenut tal-kuntratt tad-derivattivi. Sal-

(16) F'titolizzazzjonijiet li mhumiex ta' 

"bejgħ veru", l-iskoperturi sottostanti ma 

jiġux ittrasferiti lit-tali entità, iżda r-riskju 

ta' kreditu marbut mal-iskoperturi 

sottostanti jiġi ttrasferit permezz ta' 

garanzija jew kuntratt tad-derivattivi jew 

garanziji. Dan jintroduċi riskju ta' kreditu 

tal-kontroparti addizzjonali u l-kumplessità 

potenzjali marbuta b'mod partikolari mal-

kontenut tal-kuntratt tad-derivattivi. Sal-
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lum, ebda analiżi dwar il-livell 

internazzjonali jew tal-Unjoni ma kienet 

biżżejjed sabiex jiġu identifikati l-kriterji 

dwar is-STS għal dawk it-tipi ta' strumenti 

ta' titolizzazzjoni. Għaldaqstant, fil-futur 

ikun essenzjali li ssir valutazzjoni ta' jekk 

xi titolizzazzjonijiet sintetiċi li marru tajjeb 

matul il-kriżi finanzjarja u li huma 

sempliċi, trasparenti u standardizzati 

humiex eliġibbli sabiex jikkwalifikaw 
bħala STS. Fuq din il-bażi, il-

Kummissjoni ser tivvaluta jekk it-

titolizzazzjonijiet li mhumiex "bejgħ veru" 

għandhomx ikunu koperti mid-

deżinjazzjoni ta' STS fi proposta fil-futur. 

lum, ebda analiżi dwar il-livell 

internazzjonali jew tal-Unjoni ma kienet 

biżżejjed sabiex jiġu identifikati l-kriterji 

dwar is-STS għal dawk it-tipi ta' strumenti 

ta' titolizzazzjoni. Taħt l-ebda ċirkostanza 

t-titolizzazzjonijiet sintetiċi ma għandhom 

jitqiesu bħala STS. 

Or. en 

 

Emenda  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) F'titolizzazzjonijiet li mhumiex ta' 

"bejgħ veru", l-iskoperturi sottostanti ma 

jiġux ittrasferiti lit-tali entità, iżda r-riskju 

ta' kreditu marbut mal-iskoperturi 

sottostanti jiġi ttrasferit permezz ta' 

garanzija jew kuntratt tad-derivattivi jew 

garanziji. Dan jintroduċi riskju ta' kreditu 

tal-kontroparti addizzjonali u l-kumplessità 

potenzjali marbuta b'mod partikolari mal-

kontenut tal-kuntratt tad-derivattivi. Sal-

lum, ebda analiżi dwar il-livell 

internazzjonali jew tal-Unjoni ma kienet 

biżżejjed sabiex jiġu identifikati l-kriterji 

dwar is-STS għal dawk it-tipi ta' strumenti 

ta' titolizzazzjoni. Hija ser tivvaluta jekk xi 

titolizzazzjonijiet sintetiċi li marru tajjeb 

matul il-kriżi finanzjarja u li huma 

sempliċi, trasparenti u standardizzati 

għandhomx ikunu jistgħu jissodisfaw ir-

rekwiżiti STS. Fuq din il-bażi, il-

Kummissjoni ser tivvaluta jekk it-

(16) F'titolizzazzjonijiet li mhumiex ta' 

"bejgħ veru", l-iskoperturi sottostanti ma 

jiġux ittrasferiti lit-tali entità, iżda r-riskju 

ta' kreditu marbut mal-iskoperturi 

sottostanti jiġi ttrasferit permezz ta' 

garanzija jew kuntratt tad-derivattivi jew 

garanziji. Dan jintroduċi riskju ta' kreditu 

tal-kontroparti addizzjonali u l-kumplessità 

potenzjali marbuta b'mod partikolari mal-

kontenut tal-kuntratt tad-derivattivi. Sal-

lum, ebda analiżi dwar il-livell 

internazzjonali jew tal-Unjoni ma kienet 

biżżejjed sabiex jiġu identifikati l-kriterji 

dwar is-STS għal dawk it-tipi ta' strumenti 

ta' titolizzazzjoni. Għaldaqstant, jagħmel 

sens li t-titolizzazzjonijiet sintetiċi jiġu 

esklużi minn dan ir-Regolament. 



 

AM\1101631MT.doc 41/143 PE587.495v01-00 

 MT 

titolizzazzjonijiet li mhumiex "bejgħ veru" 

għandhomx ikunu koperti mid-

deżinjazzjoni ta' STS fi proposta fil-futur. 

Or. it 

 

Emenda  153 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) F'titolizzazzjonijiet li mhumiex ta' 

"bejgħ veru", l-iskoperturi sottostanti ma 

jiġux ittrasferiti lit-tali entità, iżda r-riskju 

ta' kreditu marbut mal-iskoperturi 

sottostanti jiġi ttrasferit permezz ta' 

garanzija jew kuntratt tad-derivattivi jew 

garanziji. Dan jintroduċi riskju ta' kreditu 

tal-kontroparti addizzjonali u l-

kumplessità potenzjali marbuta b'mod 

partikolari mal-kontenut tal-kuntratt tad-

derivattivi. Sal-lum, ebda analiżi dwar il-

livell internazzjonali jew tal-Unjoni ma 

kienet biżżejjed sabiex jiġu identifikati l-

kriterji dwar is-STS għal dawk it-tipi ta' 

strumenti ta' titolizzazzjoni. Għaldaqstant, 

fil-futur ikun essenzjali li ssir valutazzjoni 

ta' jekk xi titolizzazzjonijiet sintetiċi li 

marru tajjeb matul il-kriżi finanzjarja u li 

huma sempliċi, trasparenti u standardizzati 

humiex eliġibbli sabiex jikkwalifikaw 

bħala STS. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni 

ser tivvaluta jekk it-titolizzazzjonijiet li 

mhumiex "bejgħ veru" għandhomx ikunu 

koperti mid-deżinjazzjoni ta' STS fi 

proposta fil-futur. 

(16) F'titolizzazzjonijiet sintetiċi, l-

iskoperturi sottostanti ma jiġux ittrasferiti 

lit-tali entità, iżda r-riskju ta' kreditu 

marbut mal-iskoperturi sottostanti jiġi 

ttrasferit permezz ta' garanzija jew kuntratt 

tad-derivattivi jew garanziji. Sal-lum, ebda 

analiżi dwar il-livell internazzjonali jew 

tal-Unjoni ma kienet biżżejjed sabiex jiġu 

identifikati l-kriterji dwar is-STS għal 

dawk it-tipi ta' strumenti ta' titolizzazzjoni. 

Għaldaqstant, fil-futur ikun essenzjali li 

ssir valutazzjoni ta' jekk xi 

titolizzazzjonijiet sintetiċi li marru tajjeb 

matul il-kriżi finanzjarja u li huma 

sempliċi, trasparenti u standardizzati 

humiex eliġibbli sabiex jikkwalifikaw 

bħala STS. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni 

ser tivvaluta jekk it-titolizzazzjonijiet li 

mhumiex "bejgħ veru" għandhomx ikunu 

koperti mid-deżinjazzjoni ta' STS fi 

proposta fil-futur. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont it-tifsira ta' "bejgħ veru" (li qatt ma tiġi definita) jista' jkun hemm xi tipi ta' 
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titolizzazzjonijiet li la huma bejgħ veru u lanqas mhuma sintetiċi. Din il-premessa tindirizza t-

titolizzazzjonijiet sintetiċi, għalhekk aħna nissuġġerixxu li jinbidel il-kliem sabiex din tiġi 

ċċarata. 

 

Emenda  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-investituri 

jagħmlu d-diliġenza dovuta robusta u 

jiffaċilitaw il-valutazzjoni tar-riskji 

sottostanti, huwa importanti li t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkunu 

garantiti b'ippuljar ta' skoperturi li huma 

omoġen fit-tip ta' ass, bħal ippuljar ta' self 

residenzjali, ippuljar ta' self kummerċjali, 

kirjiet u faċilitajiet ta' kreditu lil impriżi 

tal-istess kategorija sabiex jiffinanzjaw 

nefqiet kapitali jew operazzjonijiet 

kummerċjali, ippuljar ta' self għall-

karozzi u kirjiet lil mutwatarji jew 

lokatarji jew self u ppuljar ta' faċilitajiet 

ta' kreditu lil individwi għal skopijiet ta' 

konsum personali, mill-familja jew mill-

unità domestika. 

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-investituri 

jagħmlu d-diliġenza dovuta robusta u 

jiffaċilitaw il-valutazzjoni tar-riskji 

sottostanti, huwa importanti li t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkunu 

garantiti b'ippuljar ta' skoperturi li huma 

omoġen fit-tip ta' ass, bħal self lill-

individwi għal proprjetà residenzjali, self 

għal proprjetà ggarantit bi proprjetà 
kummerċjali, self lill-konsumatur mogħti 

lill-individwi għal skopijiet ta' konsum 

personali, tal-familja jew tad-djar, 

kuntratti finanzjarji bil-għan li 

jiffinanzjaw ix-xiri ta' vettura (inkluż self, 

kiri u kuntratti ta' xiri bi ħlas bin-nifs), 

self ma' negozjanti tal-vetturi biex 

jiffinanzja x-xiri jew iż-żamma ta' stokk, 

self lill-SMEs, self lill-entitajiet 

korporattivi (ħlief l-SMEs), riċevibbli tan-

negozju u kiri ta' tagħmir (ħlief kiri ta' 

karozzi, vannijiet, trakkijiet u muturi). 

Or. en 

 

Emenda  155 

Cora van Nieuwenhuizen 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-investituri (18) Sabiex jiġi żgurat li l-investituri 
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jagħmlu d-diliġenza dovuta robusta u 

jiffaċilitaw il-valutazzjoni tar-riskji 

sottostanti, huwa importanti li t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkunu 

garantiti b'ippuljar ta' skoperturi li huma 

omoġen fit-tip ta' ass, bħal ippuljar ta' self 

residenzjali, ippuljar ta' self kummerċjali, 

kirjiet u faċilitajiet ta' kreditu lil impriżi tal-

istess kategorija sabiex jiffinanzjaw nefqiet 

kapitali jew operazzjonijiet kummerċjali, 

ippuljar ta' self għall-karozzi u kirjiet lil 

mutwatarji jew lokatarji jew self u ppuljar 

ta' faċilitajiet ta' kreditu lil individwi għal 

skopijiet ta' konsum personali, mill-familja 

jew mill-unità domestika. 

jagħmlu d-diliġenza dovuta robusta u 

jiffaċilitaw il-valutazzjoni tar-riskji 

sottostanti, huwa importanti li t-

tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni jkunu 

garantiti b'ippuljar ta' skoperturi li huma 

omoġen fit-tip ta' assi. Dawn jikkonsistu 

minn dawn li ġejjin: ippuljar ta' self 

residenzjali, ippuljar ta' self kummerċjali, 

riċevibbli tan-negozju, kirjiet u faċilitajiet 

ta' kreditu lil impriżi tal-istess kategorija 

sabiex jiffinanzjaw nefqiet kapitali jew 

operazzjonijiet kummerċjali, ippuljar ta' 

self għall-karozzi u kirjiet lil mutwatarji 

jew lokatarji jew self u ppuljar ta' 

faċilitajiet ta' kreditu lil individwi għal 

skopijiet ta' konsum personali, mill-familja 

jew mill-unità domestika. 

Or. en 

 

Emenda  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Huwa essenzjali li jiġi evitat milli 

jerġgħu jfeġġu mudelli purament "oriġina u 

ddistribwixxi". F'dawk is-sitwazzjonijiet, 

il-mutwanti jagħtu krediti billi japplikaw 

politiki ta' sottoskrizzjoni batuti u dgħajfin 

peress li jkunu jafu minn qabel li r-riskji 

relatati eventwalment jinbiegħu lil partijiet 

terzi. B'hekk, l-iskoperturi li jridu jiġu 

titolizzati għandhom ikunu oriġinati matul 

il-perkors normali tan-negozju tal-

oriġinatur jew tal-mutwanti oriġinali skont 

standards dwar is-sottoskrizzjoni li ma 

għandhomx ikunu inqas strinġenti minn 

dawk li l-oriġinatur jew il-mutwanti 

oriġinali japplika għall-oriġinazzjoni ta' 

skoperturi simili li mhumiex titolizzati. Il-

bidliet materjali fl-istandards ta' 

sottoskrizzjoni għandhom jiġu ddivulgati 

bis-sħiħ lill-investituri potenzjali. L-

(19) Huwa essenzjali li jiġi evitat li 

jerġgħu jfeġġu mudelli purament "oriġina u 

ddistribwixxi", kif intużaw fil-perjodu ta' 

qabel il-kriżi tas-subprime tal-2008. 

F'dawk is-sitwazzjonijiet, il-mutwanti 

jagħtu krediti billi japplikaw politiki ta' 

sottoskrizzjoni batuti u dgħajfin peress li 

jkunu jafu minn qabel li r-riskji relatati 

eventwalment jinbiegħu lil partijiet terzi. 

Jinnota bi tħassib li xi banek qegħdin 

jibdew joffru ipoteki li jiffinanzjaw l-

ispiża kollha tax-xiri ta' proprjetà. B'hekk, 

l-iskoperturi li jridu jiġu titolizzati 

għandhom ikunu oriġinati matul il-perkors 

normali tan-negozju tal-oriġinatur jew tal-

mutwanti oriġinali skont standards dwar is-

sottoskrizzjoni li ma għandhomx ikunu 

inqas strinġenti minn dawk li l-oriġinatur 

jew il-mutwanti oriġinali japplika għall-
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oriġinatur jew il-mutwanti oriġinali għandu 

jkollu biżżejjed esperjenza fl-oriġinazzjoni 

ta' skoperturi ta' xorta simili għal dawk li 

ġew titolizzati. Fil-każ ta' titolizzazzjonijiet 

li fihom l-iskoperturi sottostanti jkunu self 

residenzjali, l-ippuljar ta' self ma għandux 

jinkludi self li jiġi kummerċjalizzat u 

sottoskritt bil-patt li l-applikant għas-self 

jew, meta applikabbli, l-intermedjarji, 

ikunu ġew mgħarrfin li l-informazzjoni 

pprovduta jaf ma tkunx ġiet verifikata mill-

mutwanti. Il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 

kredizja tal-mutwatarju għandha tissodisfa 

wkoll, meta applikabbli, ir-rekwiżiti 

stabbiliti fid-Direttivi 2014/17/UE jew 

2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill jew ir-rekwiżiti ekwivalenti 

f'pajjiżi terzi. 

oriġinazzjoni ta' skoperturi simili li 

mhumiex titolizzati. Il-bidliet materjali fl-

istandards ta' sottoskrizzjoni għandhom 

jiġu ddivulgati bis-sħiħ lill-investituri 

potenzjali. L-oriġinatur jew il-mutwanti 

oriġinali għandu jkollu biżżejjed 

esperjenza fl-oriġinazzjoni ta' skoperturi ta' 

xorta simili għal dawk li ġew titolizzati. 

Fil-każ ta' titolizzazzjonijiet li fihom l-

iskoperturi sottostanti jkunu self 

residenzjali, l-ippuljar ta' self ma għandux 

jinkludi self li jiġi kummerċjalizzat u 

sottoskritt bil-patt li l-applikant għas-self 

jew, meta applikabbli, l-intermedjarji, 

ikunu ġew mgħarrfin li l-informazzjoni 

pprovduta jaf ma tkunx ġiet verifikata mill-

mutwanti. Il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 

kredizja tal-mutwatarju għandha tissodisfa 

wkoll, meta applikabbli, ir-rekwiżiti 

stabbiliti fid-Direttivi 2014/17/UE jew 

2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill jew ir-rekwiżiti ekwivalenti 

f'pajjiżi terzi. 

Or. it 

 

Emenda  157 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Huwa essenzjali li jiġi evitat milli 

jerġgħu jfeġġu mudelli purament "oriġina u 

ddistribwixxi". F'dawk is-sitwazzjonijiet, 

il-mutwanti jagħtu krediti billi japplikaw 

politiki ta' sottoskrizzjoni batuti u dgħajfin 

peress li jkunu jafu minn qabel li r-riskji 

relatati eventwalment jinbiegħu lil partijiet 

terzi. B'hekk, l-iskoperturi li jridu jiġu 

titolizzati għandhom ikunu oriġinati matul 

il-perkors normali tan-negozju tal-

oriġinatur jew tal-mutwanti oriġinali skont 

standards dwar is-sottoskrizzjoni li ma 

għandhomx ikunu inqas strinġenti minn 

(19) Huwa essenzjali li jiġi evitat milli 

jerġgħu jfeġġu mudelli purament "oriġina u 

ddistribwixxi". F'dawk is-sitwazzjonijiet, 

il-mutwanti jagħtu krediti billi japplikaw 

politiki ta' sottoskrizzjoni batuti u dgħajfin 

peress li jkunu jafu minn qabel li r-riskji 

relatati eventwalment jinbiegħu lil partijiet 

terzi. B'hekk, l-iskoperturi li jridu jiġu 

titolizzati għandhom ikunu oriġinati matul 

il-perkors normali tan-negozju tal-

oriġinatur jew tal-mutwanti oriġinali skont 

standards dwar is-sottoskrizzjoni li 

għandhom ikunu l-istess bħal dawk li l-
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dawk li l-oriġinatur jew il-mutwanti 

oriġinali japplika għall-oriġinazzjoni ta' 

skoperturi simili li mhumiex titolizzati. Il-

bidliet materjali fl-istandards ta' 

sottoskrizzjoni għandhom jiġu ddivulgati 

bis-sħiħ lill-investituri potenzjali. L-

oriġinatur jew il-mutwanti oriġinali għandu 

jkollu biżżejjed esperjenza fl-oriġinazzjoni 

ta' skoperturi ta' xorta simili għal dawk li 

ġew titolizzati. Fil-każ ta' titolizzazzjonijiet 

li fihom l-iskoperturi sottostanti jkunu self 

residenzjali, l-ippuljar ta' self ma għandux 

jinkludi self li jiġi kummerċjalizzat u 

sottoskritt bil-patt li l-applikant għas-self 

jew, meta applikabbli, l-intermedjarji, 

ikunu ġew mgħarrfin li l-informazzjoni 

pprovduta jaf ma tkunx ġiet verifikata mill-

mutwanti. Il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 

kredizja tal-mutwatarju għandha tissodisfa 

wkoll, meta applikabbli, ir-rekwiżiti 

stabbiliti fid-Direttivi 2014/17/UE jew 

2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill jew ir-rekwiżiti ekwivalenti 

f'pajjiżi terzi. 

oriġinatur jew il-mutwanti oriġinali 

japplika għall-oriġinazzjoni ta' skoperturi 

simili li mhumiex titolizzati. Il-bidliet 

materjali fl-istandards ta' sottoskrizzjoni 

għandhom jiġu ddivulgati bis-sħiħ lill-

investituri potenzjali. L-oriġinatur jew il-

mutwanti oriġinali għandu jkollu biżżejjed 

esperjenza fl-oriġinazzjoni ta' skoperturi ta' 

xorta simili għal dawk li ġew titolizzati. 

Fil-każ ta' titolizzazzjonijiet li fihom l-

iskoperturi sottostanti jkunu self 

residenzjali, l-ippuljar ta' self ma għandux 

jinkludi self li jiġi kummerċjalizzat u 

sottoskritt bil-patt li l-applikant għas-self 

jew, meta applikabbli, l-intermedjarji, 

ikunu ġew mgħarrfin li l-informazzjoni 

pprovduta jaf ma tkunx ġiet verifikata mill-

mutwanti. Il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 

kredizja tal-mutwatarju għandha tissodisfa 

wkoll, meta applikabbli, ir-rekwiżiti 

stabbiliti fid-Direttivi 2014/17/UE jew 

2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill jew ir-rekwiżiti ekwivalenti 

f'pajjiżi terzi. 

Or. el 

 

Emenda  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Meta l-oriġinaturi, l-isponsors u l-

SSPEs ikunu jixtiequ li t-titolizzazzjonijiet 

tagħhom jużaw id-deżinjazzjoni ta' STS, 

dawn għandhom jinnotifikaw lill-

investituri, lill-awtoritajiet kompetenti u 

lill-ESMA li t-titolizzazzjoni tissodisfa r-

rekwiżiti STS. Imbagħad, l-ESMA 

għandha tippubblika dan fuq lista ta' 

tranżazzjonijiet li tkun disponibbli fuq is-

sit web tagħha għal skopijiet ta' 

informazzjoni. L-inklużjoni ta' ħruġ ta' 

titolizzazzjoni fil-lista tal-ESMA ta' 

(20) Meta l-oriġinaturi, l-isponsors u l-

SSPEs ikunu jixtiequ li t-titolizzazzjonijiet 

tagħhom jużaw id-deżinjazzjoni ta' STS, 

dawn għandhom jinnotifikaw lill-

investituri, lill-awtoritajiet kompetenti u 

lill-ESMA li t-titolizzazzjoni tissodisfa r-

rekwiżiti STS. Imbagħad, l-ESMA 

għandha tippubblika dan fuq lista ta' 

tranżazzjonijiet li tkun disponibbli fuq is-

sit web tagħha għal skopijiet ta' 

informazzjoni. L-inklużjoni ta' ħruġ ta' 

titolizzazzjoni fil-lista tal-ESMA ta' 
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titolizzazzjonijiet STS notifikati ma 

timplikax li l-ESMA jew awtoritajiet 

kompetenti oħrajn iċċertifikaw li t-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti STS. 

Il-konformità mar-rekwiżiti STS tibqa' 

responsabbiltà tal-oriġinaturi, l-isponsors 

u l-SSPEs waħedhom. Dan ser jiżgura li 

l-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jieħdu 

responsabbiltà għad-dikjarazzjoni 

tagħhom li t-titolizzazzjoni hija STS u li 

hemm trasparenza fis-suq. 

titolizzazzjonijiet STS notifikati timplika li 

l-ESMA jew awtoritajiet kompetenti oħrajn 

iċċertifikaw li t-titolizzazzjoni tissodisfa r-

rekwiżiti STS. 

Or. it 

 

Emenda  159 

Neena Gill 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Meta l-oriġinaturi, l-isponsors u l-

SSPEs ikunu jixtiequ li t-titolizzazzjonijiet 

tagħhom jużaw id-deżinjazzjoni ta' STS, 

dawn għandhom jinnotifikaw lill-

investituri, lill-awtoritajiet kompetenti u 

lill-ESMA li t-titolizzazzjoni tissodisfa r-

rekwiżiti STS. Imbagħad, l-ESMA 

għandha tippubblika dan fuq lista ta' 

tranżazzjonijiet li tkun disponibbli fuq is-

sit web tagħha għal skopijiet ta' 

informazzjoni. L-inklużjoni ta' ħruġ ta' 

titolizzazzjoni fil-lista tal-ESMA ta' 

titolizzazzjonijiet STS notifikati ma 

timplikax li l-ESMA jew awtoritajiet 

kompetenti oħrajn iċċertifikaw li t-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti STS. 

Il-konformità mar-rekwiżiti STS tibqa' 

responsabbiltà tal-oriġinaturi, l-isponsors u 

l-SSPEs waħedhom. Dan ser jiżgura li l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jieħdu 

responsabbiltà għad-dikjarazzjoni tagħhom 

li t-titolizzazzjoni hija STS u li hemm 

trasparenza fis-suq. 

(20) Meta l-oriġinaturi, l-isponsors u l-

SSPEs ikunu jixtiequ li t-titolizzazzjonijiet 

tagħhom jużaw id-deżinjazzjoni ta' STS, 

dawn għandhom jinnotifikaw lill-

investituri, lill-awtoritajiet kompetenti u 

lill-ESMA dwar l-intenzjoni tagħhom li 

jinkludu f'lista t-titolizzazzjoni kif ukoll 

jissodisfaw ir-rekwiżiti STS. Ladarba l-

ESDR ikun ikkonferma li d-dejta għall-

punti kollha ta' divulgazzjoni applikabbli 

tkun waslet, imbagħad l-ESMA għandha 

tippubblika t-tranżazzjoni nominata fuq 

lista ta' tranżazzjonijiet li tkun disponibbli 

fuq is-sit web tagħha għal skopijiet ta' 

informazzjoni. L-istess lista ta' 

tranżazzjonijiet għandha tidher ukoll fuq 

is-sit web tal-ESDR. L-inklużjoni ta' ħruġ 

ta' titolizzazzjoni fil-lista tal-ESMA ta' 

titolizzazzjonijiet STS notifikati ma 

timplikax li l-ESMA jew awtoritajiet 

kompetenti oħrajn iċċertifikaw li t-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti STS 

jew li d-dejta pprovduta hija preċiża u 

f'waqtha. Il-konformità mar-rekwiżiti STS 

tibqa' responsabbiltà tal-oriġinaturi, l-
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isponsors u l-SSPEs waħedhom. Dan ser 

jiżgura li l-oriġinaturi, l-isponsors u l-

SSPEs jieħdu responsabbiltà għad-

dikjarazzjoni tagħhom li t-titolizzazzjoni 

hija STS, li d-dejta li huma jipprovdu hija 

preċiża u f'waqtha u li hemm trasparenza 

fis-suq. 

Or. en 

 

Emenda  160 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Meta l-oriġinaturi, l-isponsors u l-

SSPEs ikunu jixtiequ li t-titolizzazzjonijiet 

tagħhom jużaw id-deżinjazzjoni ta' STS, 

dawn għandhom jinnotifikaw lill-

investituri, lill-awtoritajiet kompetenti u 

lill-ESMA li t-titolizzazzjoni tissodisfa r-

rekwiżiti STS. Imbagħad, l-ESMA 

għandha tippubblika dan fuq lista ta' 

tranżazzjonijiet li tkun disponibbli fuq is-

sit web tagħha għal skopijiet ta' 

informazzjoni. L-inklużjoni ta' ħruġ ta' 

titolizzazzjoni fil-lista tal-ESMA ta' 

titolizzazzjonijiet STS notifikati ma 

timplikax li l-ESMA jew awtoritajiet 

kompetenti oħrajn iċċertifikaw li t-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti STS. 

Il-konformità mar-rekwiżiti STS tibqa' 

responsabbiltà tal-oriġinaturi, l-isponsors u 

l-SSPEs waħedhom. Dan ser jiżgura li l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jieħdu 

responsabbiltà għad-dikjarazzjoni tagħhom 

li t-titolizzazzjoni hija STS u li hemm 

trasparenza fis-suq. 

(20) Meta l-oriġinaturi, l-isponsors u l-

SSPEs ikunu jixtiequ li t-titolizzazzjonijiet 

tagħhom jużaw id-deżinjazzjoni ta' STS, 

dawn għandhom jinnotifikaw lill-

investituri, lill-awtoritajiet kompetenti u 

lill-ESMA li t-titolizzazzjoni tissodisfa r-

rekwiżiti STS. Imbagħad, l-ESMA 

għandha tippubblika dan fuq lista ta' 

tranżazzjonijiet li tkun disponibbli fuq is-

sit web tagħha għal skopijiet ta' 

informazzjoni. L-inklużjoni ta' ħruġ ta' 

titolizzazzjoni fil-lista tal-ESMA ta' 

titolizzazzjonijiet STS notifikati ma 

timplikax li l-ESMA jew awtoritajiet 

kompetenti oħrajn iċċertifikaw li t-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti STS. 

Il-konformità mar-rekwiżiti STS tibqa' 

responsabbiltà tal-oriġinaturi, l-isponsors u 

l-SSPEs waħedhom. Dan ser jiżgura li l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jieħdu 

responsabbiltà għad-dikjarazzjoni tagħhom 

li t-titolizzazzjoni hija STS u li hemm 

trasparenza fis-suq, sabiex l-investituri 

jiġu protetti u tiġi evitata wkoll ir-

rikorrenza tal-mudelli żbaljati "oriġina u 

ddistribwixxi".  

Or. el 
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Emenda  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Meta titolizzazzjoni ma tibqax 

tissodisfa r-rekwiżiti STS, l-oriġinatur, l-

isponsor u l-SSPE għandhom jinnotifikaw 

lill-ESMA minnufih. Barra minn hekk, 

meta awtorità kompetenti tkun imponiet 

sanzjonijiet amministrattivi jew miżuri ta' 

rimedju fir-rigward ta' titolizzazzjoni 

nnotifikata bħala STS, dik l-awtorità 

kompetenti għandha tinnotifika 

immedjatament lill-ESMA għall-

indikazzjoni tagħha dwar il-lista ta' notifiki 

STS li tippermetti li l-investituri jkunu 

infurmati dwar dawn is-sanzjonijiet u dwar 

l-affidabbiltà tan-notifiki STS. 

Għaldaqstant huwa fl-interess tal-

oriġinaturi, tal-isponsors u tal-SSPEs li 

jagħmlu notifiki maħsuba sew minħabba l-

konsegwenzi reputazzjonali. 

(21) Meta titolizzazzjoni ma tibqax 

tissodisfa r-rekwiżiti STS, l-oriġinatur u l-

isponsor għandhom jinnotifikaw lill-

ESMA minnufih. Barra minn hekk, meta 

awtorità kompetenti tkun imponiet 

sanzjonijiet amministrattivi jew miżuri ta' 

rimedju fir-rigward ta' titolizzazzjoni 

nnotifikata bħala STS, dik l-awtorità 

kompetenti għandha tinnotifika 

immedjatament lill-ESMA għall-

indikazzjoni tagħha dwar il-lista ta' notifiki 

STS li tippermetti li l-investituri jkunu 

infurmati dwar dawn is-sanzjonijiet u dwar 

l-affidabbiltà tan-notifiki STS. 

Għaldaqstant huwa fl-interess tal-

oriġinaturi u tal-isponsors li jagħmlu 

notifiki maħsuba sew minħabba l-

konsegwenzi reputazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  162 

Cora van Nieuwenhuizen 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) L-investituri għandhom iwettqu d-

diliġenza dovuta tagħhom fuq l-

investimenti b'mod proporzjonali għar-

riskji involuti, iżda għandhom ikunu 

jistgħu jafdaw in-notifiki STS u l-

informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, 

mill-isponsor u mill-SSPE fuq il-

konformità STS. 

(22) L-investituri għandhom iwettqu d-

diliġenza dovuta tagħhom fuq l-

investimenti b'mod proporzjonali għar-

riskji involuti, iżda għandhom ikunu 

jistgħu jafdaw iċ-ċertifikazzjoni STS ta' 

parti terza u l-informazzjoni pprovduta 

mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE 

fuq il-konformità STS. 
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Or. en 

 

Emenda  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) L-investituri għandhom iwettqu d-

diliġenza dovuta tagħhom fuq l-

investimenti b'mod proporzjonali għar-

riskji involuti, iżda għandhom ikunu 

jistgħu jafdaw in-notifiki STS u l-

informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, 

mill-isponsor u mill-SSPE fuq il-

konformità STS. 

(22) L-investituri għandhom iwettqu d-

diliġenza dovuta tagħhom fuq l-

investimenti b'mod proporzjonali għar-

riskji involuti, iżda għandhom ikunu 

jistgħu jafdaw in-notifiki STS u l-

informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur u 

mill-isponsor fuq il-konformità STS. 

Madankollu, huma ma għandhomx 

jibbażaw biss u b'mod mekkanistiku fuq 

tali notifika, lanqas fuq l-informazzjoni 

pprovduta mill-oriġinatur u mill-isponsor. 

Or. en 

 

Emenda  164 

Cora van Nieuwenhuizen 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) L-involviment ta' partijiet terzi fl-

għajnuna sabiex tiġi verifikata l-konformità 

ta' titolizzazzjoni mar-rekwiżiti STS jista' 

jkun siewi għall-investituri, għall-

oriġinaturi, għall-isponsors u għall-SSPEs 

u jista' jikkontribwixxi sabiex tiżdied il-

kunfidenza fis-suq għat-titolizzazzjonijiet 

STS. Madankollu, huwa essenzjali li l-

investituri jagħmlu l-valutazzjoni tagħhom 

stess, jieħdu responsabbiltà għad-

deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom u ma 

joqogħdux b'mod mekkanistiku fuq it-tali 

partijiet terzi. 

(23) L-involviment ta' parti terza 

awtorizzata fl-għoti ta' ċertifikazzjoni STS 

kif ukoll fl-għajnuna sabiex tiġi verifikata 

l-konformità ta' titolizzazzjoni mar-

rekwiżiti STS huwa ta' importanza kritika 

għall-investituri, għall-oriġinaturi, għall-

isponsors u għall-SSPEs u jista' 

jikkontribwixxi sabiex tiżdied il-

kunfidenza fis-suq għat-titolizzazzjonijiet 

STS. Madankollu, huwa essenzjali li l-

investituri jagħmlu l-valutazzjoni tagħhom 

stess, jieħdu responsabbiltà għad-

deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom u ma 
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joqogħdux b'mod mekkanistiku fuq it-tali 

partijiet terzi. 

Or. en 

 

Emenda  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) L-involviment ta' partijiet terzi fl-

għajnuna sabiex tiġi verifikata l-konformità 

ta' titolizzazzjoni mar-rekwiżiti STS jista' 

jkun siewi għall-investituri, għall-

oriġinaturi, għall-isponsors u għall-SSPEs 

u jista' jikkontribwixxi sabiex tiżdied il-

kunfidenza fis-suq għat-titolizzazzjonijiet 

STS. Madankollu, huwa essenzjali li l-

investituri jagħmlu l-valutazzjoni tagħhom 

stess, jieħdu responsabbiltà għad-

deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom u ma 

joqogħdux b'mod mekkanistiku fuq it-tali 

partijiet terzi. 

(23) L-involviment ta' partijiet terzi fl-

għajnuna sabiex tiġi verifikata l-konformità 

ta' titolizzazzjoni mar-rekwiżiti STS jista' 

jkun siewi għall-investituri, għall-

oriġinaturi, għall-isponsors u għall-SSPEs 

u jista' jikkontribwixxi sabiex tiżdied il-

kunfidenza fis-suq għat-titolizzazzjonijiet 

STS. L-oriġinaturi u l-isponsors 

għandhom jużaw ukoll is-servizzi ta' parti 

terza awtorizzata f'konformità ma' dan ir-

Regolament biex jivvalutaw jekk it-

titolizzazzjoni tagħhom tikkonformax mal-

kriterji STS. Tali korpi għandhom ikunu 

soġġetti għal sorveljanza regolatorja. In-

notifika lill-ESMA u l-pubblikazzjoni 

sussegwenti fuq is-sit web tal-ESMA 

għandhom isemmu li l-konformità STS 

kienet ikkonfermata minn parti terza 

awtorizzata. Madankollu, huwa essenzjali 

li l-investituri jagħmlu l-valutazzjoni 

tagħhom stess, jieħdu responsabbiltà għad-

deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom u ma 

joqogħdux b'mod mekkanistiku fuq it-tali 

partijiet terzi. 

Or. en 

 

Emenda  166 

Thomas Mann 
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Proposta għal regolament 

Premessa 23 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) L-involviment ta' partijiet terzi fl-

għajnuna sabiex tiġi verifikata l-konformità 

ta' titolizzazzjoni mar-rekwiżiti STS jista' 

jkun siewi għall-investituri, għall-

oriġinaturi, għall-isponsors u għall-SSPEs 

u jista' jikkontribwixxi sabiex tiżdied il-

kunfidenza fis-suq għat-titolizzazzjonijiet 

STS. Madankollu, huwa essenzjali li l-

investituri jagħmlu l-valutazzjoni 

tagħhom stess, jieħdu responsabbiltà 

għad-deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom 

u ma joqogħdux b'mod mekkanistiku fuq 

it-tali partijiet terzi. 

(23) L-involviment ta' partijiet terzi fl-

għajnuna sabiex tiġi verifikata l-konformità 

ta' titolizzazzjoni mar-rekwiżiti STS huwa 

siewi għall-investituri, għall-oriġinaturi, 

għall-isponsors u għall-SSPEs u 

jikkontribwixxi sabiex tiżdied il-

kunfidenza fis-suq għat-titolizzazzjonijiet 

STS. L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom jużaw ukoll is-servizzi ta' parti 

terza. Dan għandu jkun awtorizzat skont 

dan ir-Regolament biex jiġi vvalutat jekk 

it-titolizzazzjoni tagħhom tikkonformax 

mal-kriterji STS. 

Or. en 

 

Emenda  167 

Danuta Maria Hübner 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) L-involviment ta' partijiet terzi fl-

għajnuna sabiex tiġi verifikata l-

konformità ta' titolizzazzjoni mar-rekwiżiti 

STS jista' jkun siewi għall-investituri, 

għall-oriġinaturi, għall-isponsors u għall-

SSPEs u jista' jikkontribwixxi sabiex 

tiżdied il-kunfidenza fis-suq għat-

titolizzazzjonijiet STS. Madankollu, huwa 

essenzjali li l-investituri jagħmlu l-

valutazzjoni tagħhom stess, jieħdu 

responsabbiltà għad-deċiżjonijiet ta' 

investiment tagħhom u ma joqogħdux 

b'mod mekkanistiku fuq it-tali partijiet 

terzi. 

(23) Partijiet terzi jistgħu jintalbu 

jivverifikaw il-konformità ta' 

titolizzazzjoni mar-rekwiżiti STS peress li 

l-involviment tagħhom jista' jkun siewi 

għall-investituri, għall-oriġinaturi, għall-

isponsors u għall-SSPEs u jista' 

jikkontribwixxi sabiex tiżdied il-

kunfidenza fis-suq għat-titolizzazzjonijiet 

STS. Madankollu, huwa essenzjali li l-

investituri jagħmlu l-valutazzjoni tagħhom 

stess, jieħdu responsabbiltà għad-

deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom u ma 

joqogħdux b'mod mekkanistiku fuq it-tali 

partijiet terzi. Il-verifiki tal-partijiet terzi 

ma għandhom jaffettwaw bl-ebda mod ir-

responsabbiltà tal-oriġinatur, tal-isponsor 

jew tal-SSPE għall-obbligi legali tagħhom 

skont dan ir-Regolament. 
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Or. en 

 

Emenda  168 

Danuta Maria Hübner 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 23a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Sabiex l-investituri jingħataw 

opinjonijiet affidabbli u indipendenti 

dwar il-konformità ta' titolizzazzjoni mal-

kriterji STS, huwa xieraq li jiġu stabbiliti 

regoli u kriterji li jiżguraw li l-partijiet 

terzi huma awtorizzati biex jivverifikaw 

tali konformità biss meta ma hemm l-ebda 

riskju ta' kunflitt mal-orġinatur, mas-

sellief jew mal-SSPEs. 

Or. en 

 

Emenda  169 

Neena Gill 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) L-Istati Membri għandhom jagħżlu 

l-awtoritajiet kompetenti u jagħtuhom is-

setgħat ta' superviżjoni, investigazzjoni u 

sanzjonar li jeħtieġu. Fil-prinċipju, is-

sanzjonijiet amministrattivi u l-miżuri ta' 

rimedju għandhom jiġu ppubblikati. Peress 

li l-investituri, l-oriġinaturi, l-isponsors, il-

mutwanti oriġinali u l-SSPEs jistgħu jkunu 

stabbiliti fi Stati Membri differenti u 

ssupervizzati minn awtoritajiet kompetenti 

settorjali differenti, il-kooperazzjoni mill-

qrib bejn l-awtoritajiet kompetenti 

rilevanti, inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew 

(BĊE) skont ir-Regolament tal-Kunsill 

(UE) Nru 1024/201324, u l-ASE għandha 

(24) L-Istati Membri għandhom jagħżlu 

l-awtoritajiet kompetenti u jagħtuhom is-

setgħat ta' superviżjoni, investigazzjoni u 

sanzjonar li jeħtieġu biex jissorveljaw il-

parteċipanti fis-suq STS. Fil-prinċipju, is-

sanzjonijiet amministrattivi u l-miżuri ta' 

rimedju għandhom jiġu ppubblikati. Peress 

li l-investituri, l-oriġinaturi, l-isponsors, il-

mutwanti oriġinali u l-SSPEs jistgħu jkunu 

stabbiliti fi Stati Membri differenti u 

ssupervizzati minn awtoritajiet kompetenti 

settorjali differenti, il-kooperazzjoni mill-

qrib bejn l-awtoritajiet kompetenti 

rilevanti, inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew 

(BĊE) skont ir-Regolament tal-Kunsill 
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tiġi żgurata bl-iskambju reċiproku ta' 

informazzjoni u assistenza f'attivitajiet 

superviżorji. 

(UE) Nru 1024/201324, u l-ASE għandha 

tiġi żgurata bl-iskambju reċiproku ta' 

informazzjoni u assistenza f'attivitajiet 

superviżorji. 

__________________ __________________ 

24 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 

Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013, li 

jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank 

Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki 

relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' 

istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 

29.10.2013, p. 263). 

24 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 

Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013, li 

jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank 

Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki 

relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' 

istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 

29.10.2013, p. 263). 

Or. en 

 

Emenda  170 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) L-Istati Membri għandhom jagħżlu 

l-awtoritajiet kompetenti u jagħtuhom is-

setgħat ta' superviżjoni, investigazzjoni u 

sanzjonar li jeħtieġu. Fil-prinċipju, is-

sanzjonijiet amministrattivi u l-miżuri ta' 

rimedju għandhom jiġu ppubblikati. Peress 

li l-investituri, l-oriġinaturi, l-isponsors, il-

mutwanti oriġinali u l-SSPEs jistgħu jkunu 

stabbiliti fi Stati Membri differenti u 

ssupervizzati minn awtoritajiet kompetenti 

settorjali differenti, il-kooperazzjoni mill-

qrib bejn l-awtoritajiet kompetenti 

rilevanti, inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew 

(BĊE) skont ir-Regolament tal-Kunsill 

(UE) Nru 1024/2013, u l-ASE għandha tiġi 

żgurata bl-iskambju reċiproku ta' 

informazzjoni u assistenza f'attivitajiet 

superviżorji. 

(24) L-Istati Membri għandhom jagħżlu 

l-awtoritajiet kompetenti u jassistuhom fis-

setgħat ta' superviżjoni, investigazzjoni u 

sanzjonar li jeħtieġu. Fil-prinċipju, is-

sanzjonijiet amministrattivi u l-miżuri ta' 

rimedju għandhom jiġu ppubblikati. Peress 

li l-investituri, l-oriġinaturi, l-isponsors, il-

mutwanti oriġinali u l-SSPEs jistgħu jkunu 

stabbiliti fi Stati Membri differenti u 

ssupervizzati minn awtoritajiet kompetenti 

settorjali differenti, il-kooperazzjoni mill-

qrib bejn l-awtoritajiet kompetenti 

rilevanti, inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew 

(BĊE) skont ir-Regolament tal-Kunsill 

(UE) Nru 1024/2013, u l-ASE għandha tiġi 

żgurata bl-iskambju reċiproku ta' 

informazzjoni u assistenza f'attivitajiet 

superviżorji. 

__________________ __________________ 

24 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 

Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013, li 

jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank 

24 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 

Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013, li 

jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank 



 

PE587.495v01-00 54/143 AM\1101631MT.doc 

MT 

Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki 

relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' 

istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 

29.10.2013, p. 263). 

Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki 

relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' 

istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 

29.10.2013, p. 263). 

Or. el 

Emenda  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 28 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Fir-rigward tal-emendi għar-

Regolament (UE) Nru 648/2012, kuntratti 

tad-derivattivi barra l-Borża ("OTC") li 

jkunu daħlu fihom entitajiet bi skop 

speċjali tat-titolizzazzjoni ma għandhomx 

ikunu soġġetti għall-obbligu tal-ikklirjar 

diment li jiġu ssodisfati ċerti 

kundizzjonijiet. Dan minħabba li 

kontropartijiet għall-kuntratti tad-

derivattivi OTC li jkunu daħlu fihom 

b'veikoli bi skop speċjali tat-titolizzazzjoni 

huma kredituri garantiti skont l-

arranġamenti ta' titolizzazzjoni u 

normalment jkun pipprovdut għal 

protezzjoni xierqa kontra r-riskju ta' 

kreditu tal-kontroparti. Fir-rigward ta' 

derivattivi kklirjati mhux ċentralment, il-

livelli ta' kollateral meħtieġa għandhom 

iqisu wkoll l-istruttura speċifika tal-

arranġamenti ta' titolizzazzjoni u l-

protezzjonijiet diġà previsti fihom. 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  172 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Għalhekk, sabiex tiġi evitata l-

possibbiltà ta' distorsjoni jew arbitraġġ 

bejn l-użu tat-titolizzazzjonijiet u l-bonds 

koperti minħabba t-trattament differenti 

tal-kuntratti tad-derivattivi OTC li jidħlu 

fihom l-entitajiet tal-bonds koperti jew l-

SSPEs, ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 

għandu jiġi emendat ukoll sabiex jeżenta 

lill-entitajiet tal-bonds koperti mill-

obbligu tal-ikklirjar u sabiex jiżgura li l-

entitajiet tal-bonds koperti jkunu soġġetti 

għall-istess marġini bilaterali. 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  173 

Neena Gill 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Sabiex tiffaċilita l-proċess għall-

investituri, għall-oriġinaturi, għall-

isponsors, u għall-SSPEs, l-istess setgħa 

biex tadotta l-atti għandha tiġi delegata lill-

Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni tal-

istandards tekniċi regolatorji rigward il-

mudell għan-notifiki STS li se jipprovdu 

lill-investituri u lill-awtoritajiet kompetenti 

b'biżżejjed informazzjoni għall-

valutazzjoni tagħhom tal-konformità mar-

rekwiżiti STS. Fid-dawl tal-kompetenza 

tal-ESMA, hi u tiddefinixxi l-atti delegati, 

il-Kummissjoni għandha tagħmel użu minn 

dik il-kompetenza għat-tħejjija tal-atti 

delegati. L-ESMA għandha tikkonsulta 

mill-qrib maż-żewġ Awtoritajiet 

Superviżorji Ewropej l-oħra. 

(32) Sabiex tiffaċilita l-proċess għall-

investituri, għall-oriġinaturi, għall-

isponsors, u għall-SSPEs, l-istess setgħa 

biex tadotta l-atti għandha tiġi delegata lill-

Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni tal-

istandards tekniċi regolatorji rigward ir-

rekwiżiti minimi ta' rapportar tad-dejta 
għan-notifiki STS li se jipprovdu lill-

investituri u lill-awtoritajiet kompetenti 

b'biżżejjed informazzjoni għall-

valutazzjoni tagħhom tal-konformità mar-

rekwiżiti STS. Fid-dawl tal-kompetenza 

tal-ESMA, hi u tiddefinixxi l-atti delegati, 

il-Kummissjoni għandha tagħmel użu minn 

dik il-kompetenza għat-tħejjija tal-atti 

delegati. L-ESMA għandha tikkonsulta 

mill-qrib maż-żewġ Awtoritajiet 

Superviżorji Ewropej l-oħra. 
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Or. en 

 

Emenda  174 

Morten Messerschmidt 
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 37 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Għall-pożizzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni pendenti fid-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jistgħu 

jużaw id-deżinjazzjoni "STS" diment li t-

titolizzazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti 

STS. Għaldaqstant, l-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs għandhom ikunu 

kapaċi jippreżentaw notifika STS skont l-

Artikolu 14 (1) ta' dan ir-Regolament lill-

ESMA. 

(37) Għall-pożizzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni pendenti fid-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jistgħu 

jużaw id-deżinjazzjoni "STS" diment li t-

titolizzazzjoni tikkonforma ma' ċerti 

rekwiżiti STS speċifikati f'dan ir-

Regolament. Għaldaqstant, l-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs għandhom ikunu 

kapaċi jippreżentaw notifika STS skont l-

Artikolu 14 (1) ta' dan ir-Regolament lill-

ESMA. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Trattament xieraq ta' tranżazzjonijiet ta' legat huwa kruċjali peress li mingħajr trattament ta' 

"anterjorità" xieraq, ħafna sempliċement ma jirnexxilhomx jikkwalifikaw bħala STS 

minħabba li huma ma kinux strutturati b'dak li issa nafuhom bħala rekwiżiti STS preċiżi u 

ddettaljati. 

 

Emenda  175 

Neena Gill 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 37 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Għall-pożizzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni pendenti fid-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jistgħu 

(37) Għall-pożizzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni pendenti fid-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jistgħu 
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jużaw id-deżinjazzjoni "STS" diment li t-

titolizzazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti 

STS. Għaldaqstant, l-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs għandhom ikunu 

kapaċi jippreżentaw notifika STS skont l-

Artikolu 14 (1) ta' dan ir-Regolament lill-

ESMA. 

jużaw id-deżinjazzjoni "STS" diment li t-

titolizzazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti 

STS kif stabbilit fil-Premessa 20. 

Or. en 

 

Emenda  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 37 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Għall-pożizzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni pendenti fid-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jistgħu 

jużaw id-deżinjazzjoni "STS" diment li t-

titolizzazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti 

STS. Għaldaqstant, l-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs għandhom ikunu 

kapaċi jippreżentaw notifika STS skont l-

Artikolu 14 (1) ta' dan ir-Regolament lill-

ESMA. 

(37) Għall-pożizzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni pendenti fid-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jistgħu 

jużaw id-deżinjazzjoni "STS" diment li t-

titolizzazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti 

STS. Għaldaqstant, l-oriġinaturi, l-

isponsors u l-SSPEs għandhom ikunu 

kapaċi jippreżentaw notifika STS skont l-

Artikolu 14 (1) ta' dan ir-Regolament lill-

ESMA. Kwalunkwe modifika sussegwenti 

għat-titolizzazzjoni għandha tiġi aċċettata 

diment li hija tissodisfa r-rekwiżiti STS 

kollha applikabbli. 

Or. en 

 

Emenda  177 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Premessa 38 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(38) Essenzjalment, ir-rekwiżiti ta' (38) Essenzjalment, ir-rekwiżiti ta' 
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diliġenza dovuta jittieħdu mil-liġi eżistenti 

tal-Unjoni u, b'hekk, għandhom japplikaw 

għal titolizzazzjonijiet maħruġin fl-1 ta' 

Jannar 2011 jew wara, u għal 

titolizzazzjonijiet maħruġin qabel dakinhar, 

meta wara l-31 ta' Diċembru 2014 ikunu 

ġew sostiwtiti jew żdiedu skoperturi 

sottostanti ġodda. L-artikoli relevanti tar-

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 

Nru 625/2014 li jispeċifikaw ir-rekwiżiti ta' 

ritenzjoni tar-riskji għall-istituzzjonijiet ta' 

kreditu u għad-ditti tal-investiment kif 

definiti fl-Artikolu 4(1) (1) u (2) tar-

Regolament (UE) Nru 2013/575 għandhom 

jibqgħu applikabbli sa meta jidħlu fis-seħħ 

l-istandards tekniċi regolatorji dwar ir-

ritenzjoni tar-riskju skont dan ir-

Regolament. Minħabba raġunijiet ta' 

ċertezza tad-dritt, l-istituzzjonijiet ta' 

kreditu jew id-ditti tal-investiment, l-

impriżi tal-assigurazzjoni, l-impriżi tar-

riassigurazzjoni u l-maniġers ta' fondi ta' 

investiment alternattiv għandhom, għal 

pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni pendenti 

mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, 

ikomplu jkunu soġġetti għall-Artikolu 405 

tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u 

għall-Kapitoli 1, 2 u 3 u għall-Artikolu 22 

tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 

(UE) Nru 625/2014, għall-Artikoli 254 u 

255 tar-Regolament Delegat tal-

Kummissjoni (UE) Nru 2015/35 u għall-

Artikolu 51 tar-Regolament Delegat tal-

Kummissjoni (UE) Nru 231/2013 

rispettivament. Sabiex jiżgura li l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

jikkonformaw mal-obbligi ta' trasparenza 

tagħhom, sakemm jidħlu fis-seħħ l-

istandards tekniċi regolatorji li jridu jiġu 

adottati mill-Kummissjoni skont dan ir-

Regolament, huma jagħmlu l-

informazzjoni msemmija fl-Annessi I sa 

VIII tar-Regolament Delegat 2015/3/UE 

disponibbli għas-sit web imsemmi fl-

Artikolu 5 (4) ta' dan ir-Regolament. 

diliġenza dovuta jittieħdu mil-liġi eżistenti 

tal-Unjoni u, b'hekk, għandhom japplikaw 

għal titolizzazzjonijiet maħruġin fl-1 ta' 

Jannar 2011 jew wara, u għal 

titolizzazzjonijiet maħruġin qabel dakinhar, 

meta wara l-31 ta' Diċembru 2014 ikunu 

ġew sostiwtiti jew żdiedu skoperturi 

sottostanti ġodda. L-artikoli relevanti tar-

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 

Nru 625/2014 li jispeċifikaw ir-rekwiżiti ta' 

ritenzjoni tar-riskji għall-istituzzjonijiet ta' 

kreditu u għad-ditti tal-investiment kif 

definiti fl-Artikolu 4(1) (1) u (2) tar-

Regolament (UE) Nru 2013/575 għandhom 

jibqgħu applikabbli sa meta jidħlu fis-seħħ 

l-istandards tekniċi regolatorji dwar ir-

ritenzjoni tar-riskju skont dan ir-

Regolament. Minħabba raġunijiet ta' 

ċertezza tad-dritt, l-istituzzjonijiet ta' 

kreditu jew id-ditti tal-investiment, l-

impriżi tal-assigurazzjoni, l-impriżi tar-

riassigurazzjoni u l-maniġers ta' fondi ta' 

investiment alternattiv għandhom, għal 

titolizzazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tal-Artikolu 404 tar-

Regolament (UE) Nru 575/2013 eżatt 

qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament, ikomplu jkunu soġġetti għall-

Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 

575/2013 u għall-Kapitoli 1, 2 u 3 u għall-

Artikolu 22 tar-Regolament Delegat tal-

Kummissjoni (UE) Nru 625/2014, għall-

Artikoli 254 u 255 tar-Regolament Delegat 

tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/35 u 

għall-Artikolu 51 tar-Regolament Delegat 

tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2013 

rispettivament. Dawn l-Artikoli, u l-

Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 

Nru 575/2013 għal tranżazzjonijiet 

rilevanti stabbiliti qabel l-adozzjoni ta' 

standards tekniċi regolatorji aġġornati, 

għandhom jinqraw skont id-

dispożizzjonijiet tal-Kapitoli 1, 2 u 3 u l-

Artikolu 22 tar-Regolament Delegat tal-

Kummissjoni (UE) Nru 625/2014. Sabiex 

jiżgura li l-oriġinaturi, l-isponsors u l-

SSPEs jikkonformaw mal-obbligi ta' 

trasparenza tagħhom, sakemm jidħlu fis-

seħħ l-istandards tekniċi regolatorji li jridu 
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jiġu adottati mill-Kummissjoni skont dan 

ir-Regolament, huma jagħmlu l-

informazzjoni msemmija fl-Annessi I sa 

VIII tar-Regolament Delegat 2015/3/UE 

disponibbli għas-sit web imsemmi fl-

Artikolu 5 (4) ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

This provision is intended to carry over the existing CRR risk retention regime for existing 

transactions, until new RTS are issued. A good approach would therefore be to scope in 

transactions which are already subject to the existing regime (hence the reference to Article 

404 of the CRR), and not "positions outstanding as of the date of the entry into force of this 

Regulation". The latter is a different test which would create possible overlap and confusion 

with the existing regime. The second suggested change simply clarifies that the existing 

regime shall continue to be interpreted in line with the current guidance which applies under 

the CRR. 

Emenda  178 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Matt Carthy 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Premessa 38a (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (38a) Għandhom jitqiesu l-fehmiet 

espressi mill-komunitajiet akkademiċi tal-

Istati Membri dwar ir-riskji assoċjati mal-

irkupru ta' titolizzazzjoni; 

Or. pt 

Emenda  179 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dan ir-Regolament japplika għal 

investituri istituzzjonali li jiġu skoperti 

2. Dan ir-Regolament japplika għal 

investituri istituzzjonali li jiġu skoperti 
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għal titolizzazzjoni u għal oriġinaturi, 

mutwanti oriġinali, sponsors u entitajiet bi 

skop speċjali tat-titolizzazzjoni. 

għar-riskju ta' kreditu ta' titolizzazzjoni. 

Dan ir-Regolament japplika wkoll għal 

oriġinaturi, mutwanti oriġinali, sponsors u 

entitajiet bi skop speċjali tat-titolizzazzjoni, 

f'kull każ, sakemm l-entità rilevanti tkun 

stabbilita fl-Unjoni u tkun involuta fit-

titolizzazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It must be clear that, as under the current due diligence requirements, the obligations should 

be triggered where the relevant entity assumes credit risk exposure/risk arising from principal 

losses. It should also be clarified that only originators, sponsors etc involved in the 

securitisation are subject to the relevant obligations. Each of the definition of "originator" 

and the concept of "original lender" is otherwise wide enough to capture entities involved in 

the creation of the underlying exposures but not involved in (and possibly with no knowledge 

of) the financing of the assets through the relevant securitisation. Lastly, it should be clarified 

that the obligations in respect of originators, original lenders, sponsors and SSPEs only arise 

to the extent that the relevant entity is established in the EU. 

 

 Emenda  180 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Xerrejja intra-Ewropej potenzjali 

ma jistgħux jiġu esklużi mit-

titolizzazzjonijiet abbażi taċ-ċittadinanza 

jew ir-residenza. 

Or. es
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Emenda  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) "titolizzazzjoni" tfisser tranżazzjoni 

jew skema, li biha riskju ta' kreditu 

assoċjat mal-iskopertura jew 

aggregazzjoni ta' skoperturi tkun 

segmentata, u jkollha ż-żewġ karatteristiċi 

li ġejjin: 

(1) "titolizzazzjoni" tfisser tranżazzjoni 

jew skema, li biha l-pagamenti li jsiru fit-

tranżazzjoni jew l-iskema jkunu 

dipendenti fuq il-prestazzjoni tal-

iskoperturi jew l-aggregazzjoni tal-

iskoperturi; 

Or. it 

 

Emenda  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-pagamenti fit-tranżazzjoni jew l-

iskema jkunu dipendenti fuq il-

prestazzjoni tal-iskoperturi jew l-

aggregazzjoni ta' skoperturi; 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) is-subordinazzjoni tas-segmenti 

tiddetermina d-distribuzzjoni tat-telf matul 

il-ħajja kurrenti tat-transazzjoni jew 

skema; 

imħassar 
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Or. it 

 

Emenda  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) "Entità bi Skop Speċjali tat-

Titolizzazzjoni" jew "SSPE" tfisser 

korporazzjoni, fiduċjarja jew entità 

ġuridika oħra, għajr oriġinatur jew sponsor, 

stabbilita għall-fini ta' twettiq ta' 

titolizzazzjoni waħda jew iktar, li l-

attivitajiet tagħha huma limitati għal dawk 

xierqa sabiex jintlaħaq dak l-objettiv, bi 

struttura li hija maħsuba sabiex tiżola l-

obbligi tal-SSPE minn dawk tal-oriġinatur, 

u fejn id-detenturi tal-interessi benefiċjarji 

jkollhom id-dritt ta' rahan jew skambju ta' 

dawk l-interessi mingħajr ebda restrizzjoni; 

(2) "Entità bi Skop Speċjali tat-

Titolizzazzjoni" jew "SSPE" tfisser 

korporazzjoni, fiduċjarja jew entità 

ġuridika oħra, għajr oriġinatur jew sponsor, 

stabbilita għall-fini ta' twettiq ta' 

titolizzazzjoni waħda jew iktar, li l-

attivitajiet tagħha huma limitati għal dawk 

xierqa sabiex jintlaħaq dak l-objettiv, bi 

struttura li hija maħsuba sabiex tiżola l-

obbligi tal-SSPE minn dawk tal-oriġinatur, 

u fejn id-detenturi tal-interessi benefiċjarji 

jkollhom id-dritt ta' rahan jew skambju ta' 

dawk l-interessi mingħajr ebda restrizzjoni; 

tali entitajiet ma jistgħux jiġu stabbiliti 

f'pajjiż terz. 

Or. it 

 

Emenda  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) "Entità bi Skop Speċjali tat-

Titolizzazzjoni" jew "SSPE" tfisser 

korporazzjoni, fiduċjarja jew entità 

ġuridika oħra, għajr oriġinatur jew sponsor, 

stabbilita għall-fini ta' twettiq ta' 

titolizzazzjoni waħda jew iktar, li l-

attivitajiet tagħha huma limitati għal dawk 

xierqa sabiex jintlaħaq dak l-objettiv, bi 

struttura li hija maħsuba sabiex tiżola l-

(2) "Entità bi Skop Speċjali tat-

Titolizzazzjoni" jew "SSPE" tfisser 

korporazzjoni, fiduċjarja jew entità 

ġuridika oħra, għajr oriġinatur jew sponsor, 

stabbilita għall-fini ta' twettiq ta' 

titolizzazzjoni waħda jew iktar, li l-

attivitajiet tagħha huma limitati għal dawk 

xierqa sabiex jintlaħaq dak l-objettiv, bi 

struttura li hija maħsuba sabiex tiżola l-
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obbligi tal-SSPE minn dawk tal-oriġinatur, 

u fejn id-detenturi tal-interessi benefiċjarji 

jkollhom id-dritt ta' rahan jew skambju ta' 

dawk l-interessi mingħajr ebda restrizzjoni; 

obbligi tal-SSPE minn dawk tal-oriġinatur, 

u fejn id-detenturi tal-interessi benefiċjarji 

jkollhom id-dritt ta' rahan jew skambju ta' 

dawk l-interessi mingħajr ebda restrizzjoni; 

 Skopertura li tissodisfa l-kriterji elenkati 

fil-punti (a) sa (c) tal-Artikolu 147(8) tar-

Regolament (UE) Nru 2013/575 u li 

tintuża biex topera assi fiżiċi ma 

għandhiex titqies bħala skopertura għal 

titolizzazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Long-term financing for infrastructure, industrial and real estate projects, as well as for 

aircraft, ships and other assets should not count as securitisations. In some cases these 

projects and assets are funded via structures that, if viewed in isolation, would meet the 

definition of securitisations given in Article 2 par. 1 STS-R. This is the case where the finance 

takes the form of multiple tranches with different seniority. If a borrower defaults and the 

subordinate creditor is unable to assert its claims (a situation known as a "non-cross 

default"), the junior creditor would have to bear the loss. In contrast to "genuine" 

securitisations, though, no risk is transferred with these specialised lending exposures. 

However, this is a precondition for assigning the transaction to one of the two forms of 

securitisations mentioned in the STS-R. In a traditional securitisation (Article 2 par. 9 STS-

R), the risk is transferred by selling the exposure to an SSPE (a process known as a "true 

sale"). In the case of a synthetic securitisation, the transfer is achieved using credit 

derivatives (Article 2 par. 10 STS-R). Neither of these situations exists in the case of the 

above-mentioned specialised lending exposures. In line with this, Recital 6 of the STS-R 

clarifies with respect to the definition of the term "securitisation" that an exposure that creates 

a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate physical 

assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the transaction or 

scheme has payment obligations of different seniority. This clarification should be applicable 

for all specialized lending exposures from the entry into force of the regulation. 

 

Emenda  186 

Dariusz Rosati 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tixtri l-iskoperturi ta' parti terza 

għan-nom tagħha stess u mbagħad 

(b) tixtri l-iskoperturi ta' parti terza 

għan-nom tagħha u mbagħad tbigħhom jew 

tassenjahom lil SSPE jew tittrasferixxi r-
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tittitolizzahom; riskju ta' dawk l-iskoperturi bl-użu ta' 

derivattivi jew titoli tal-kreditu; 

Or. en 

 

Emenda  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ba (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) B'deroga mill-punti (a) u (b), fil-

każ ta' programm ABCP appoġġjat b'mod 

sħiħ, investituri istituzzjonali fil-karti 

kummerċjali rilevanti għandhom 

jikkunsidraw il-karatteristiċi tal-

programm ABCP u l-appoġġ ta' likwidità 

mill-isponsor. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għall-investituri fl-ABCP maħruġa minn veikoli b'ħafna bejjiegħa bi tranżazzjonijiet li huma 

appoġġjati b'mod sħiħ minn faċilità ta' likwidità pprovduta mill-isponsor, karatteristiċi oħrajn 

għajr dawk imsemmija fil-punt (b) (l-ixkattaturi, it-titjibiet tal-kreditu, definizzjoni ta' 

inadempjenza) iħallu impatt materjali fuq il-prestazzjoni tal-pożizzjoni ta' titolizzazzjoni 

tiegħu. 

 

Emenda  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) "rititolizzazzjoni" tfisser 

titolizzazzjoni li biha tal-inqas waħda mill-

iskoperturi sottostanti tkun pożizzjoni ta' 

titolizzazzjoni. 

(4) "rititolizzazzjoni" tfisser 

titolizzazzjoni li biha r-riskju assoċjat ma' 

ppuljar sottostanti ta' skoperturi jiġi 

segmentat u tal-inqas waħda mill-

iskoperturi sottostanti tkun pożizzjoni ta' 
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titolizzazzjoni; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kliem tal-Kunsill dwar dan huwa aktar ċar mill-proposta tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) "sponsor" tfisser istituzzjoni ta' 

kreditu jew ditta tal-investiment kif definita 

fl-Artikolu 4(1) il-punti (1) u (2) tar-

Regolament (UE) Nru 2013/575 għajr 

oriġinatur li jistabbilixxi u jimmaniġġja 

programm ta' karta kummerċjali garantita 

b'assi jew tranżazzjoni jew skema ta' 

titolizzazzjoni oħra li tixtri skoperturi 

mingħand entitajiet terzi; 

(5) "sponsor" tfisser istituzzjoni ta' 

kreditu jew ditta tal-investiment kif definita 

fil-punti (1) u (2) tal-Artikolu 4(1) tar-

Regolament (UE) Nru 575/2013 

istituzzjoni ta' kreditu ta' pajjiż terz jew 

ditta tal-investiment ta' pajjiż terz diment 

li l-pajjiż terz japplika rekwiżiti 

prudenzjali u superviżorji lil dik l-entità li 

huma tal-inqas ekwivalenti għal dawk 

applikati fl-Unjoni, għajr oriġinatur jew 

mutwanti oriġinali, li jistabbilixxi u 

jimmaniġġja programm ta' karta 

kummerċjali garantita b'assi jew skema ta' 

titolizzazzjoni oħra li tixtri skoperturi 

mingħand entitajiet terzi; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The definition of sponsor should be extended to cover third country sponsors that would allow 

for the most aligned counterpart as provided by CEBS under the old Article 122a of CRR to 

also qualify. This change is crucial to have further parties to qualify as sponsor and thus 

being able to fulfil the retention requirement. Otherwise, a third-country institution could 

never qualify as sponsor and it might be difficult to find a European institution that wants to 

act as sponsor and retainer. In addition, it must be clarified that one party can only have one 

single role in a certain securitisation transaction and that there is a clear hierarchy of roles 

(1. originator, 2. original lender, 3. sponsor, 4. investor.) 
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Emenda  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) "sponsor" tfisser istituzzjoni ta' 

kreditu jew ditta tal-investiment kif definita 

fl-Artikolu 4(1) il-punti (1) u (2) tar-

Regolament (UE) Nru 2013/575 għajr 

oriġinatur li jistabbilixxi u jimmaniġġja 

programm ta' karta kummerċjali garantita 

b'assi jew tranżazzjoni jew skema ta' 

titolizzazzjoni oħra li tixtri skoperturi 

mingħand entitajiet terzi; 

(5) "sponsor" tfisser istituzzjoni ta' 

kreditu jew ditta tal-investiment kif definita 

fl-Artikolu 4(1) il-punti (1) u (2) tar-

Regolament (UE) Nru 2013/575 għajr 

oriġinatur li jistabbilixxi u jimmaniġġja 

programm ta' karta kummerċjali garantita 

b'assi jew tranżazzjoni jew skema ta' 

titolizzazzjoni oħra li tixtri skoperturi 

mingħand entitajiet terzi; Għall-fini ta' din 

id-definizzjoni, sponsor għandu jitqies 

ukoll li jimmaniġġja tranżazzjoni jew 

skema ta' titolizzazzjoni fejn dik it-

tranżazzjoni jew skema tinvolvi l-

immaniġġjar ta' kuljum ta' portafoll attiv 

li huwa ddelegat lil entità awtorizzata biex 

twettaq tali attività f'konformità mad-

Direttiva 2014/65/UE, id-

Direttiva 2011/61/UE jew id-

Direttiva 2009/65/KE; 

Or. en 

 

Emenda  191 

Pervenche Berès 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) "fiduċjarju" tfisser entità 

liċenzjata pubblikament, indipendenti 

mill-isponsor u mill-oriġinatur, stabbilita 

fi Stat Membru għall-fini li timmaniġġja 

SSPE, twettaq monitoraġġ ta' riskju ta' 

kreditu f'isem u fl-aħjar interess tal-

investituri filwaqt li tkun awtorizzata 

wkoll biex tivverifika l-konformità mat-

taqsimiet 1 jew 2 tal-Kapitolu 3 ta' dan ir-
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Regolament (kriterji STS); 

Or. en 

 

Emenda  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) "segment" tfisser segment stabbilit 

b'kuntratt tar-riskju ta' kreditu assoċjat 

ma' skopertura jew aggregazzjoni ta' 

skoperturi, li bih pożizzjoni fis-segment 

tinvolvi riskju ta' telf ta' kreditu ikbar jew 

inqas minn pożizzjoni tal-istess ammont 

f'segment ieħor, bla ma titqies il-

protezzjoni tal-kreditu pprovduta minn 

partijiet terzi direttament lid-detenturi tal-

pożizzjonijiet fis-segment jew f'segmenti 

oħrajn; 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) "programm tal-karta kummerċjali 

garantita b'assi (ABCP)" jew "programm 

ABCP" tfisser programm ta' 

titolizzazzjonijiet li t-titoli maħruġin 

minnu jieħdu l-forma predominanti ta' 

karta kummerċjali garantita b'assi 

b'maturità oriġinali ta' sena jew inqas; 

imħassar 

Or. it 
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Emenda  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) "tranżazzjoni tal-karta 

kummerċjali garantita b'assi (ABCP)" jew 

"tranżazzjoni ABCP" tfisser titolizzazzjoni 

fi ħdan programm ABCP; 

(8) imħassar 

Or. it 

 

Emenda  195 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) "tranżazzjoni tal-karta kummerċjali 

garantita b'assi (ABCP)" jew "tranżazzjoni 

ABCP" tfisser titolizzazzjoni fi ħdan 

programm ABCP; 

(8) "tranżazzjoni tal-karta kummerċjali 

garantita b'assi (ABCP)" jew "tranżazzjoni 

ABCP" tfisser titolizzazzjoni ffinanzjata 

kompletament jew parzjalment minn 
programm ABCP; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Bosta tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni privati għandhom numru ta' investituri superjuri 

inkluż diversi programmi ABCP jew programmi ABCP kif ukoll istituzzjonijiet ta' kreditu jew 

investituri oħrajn. Id-definizzjoni u d-deskrizzjoni ta' "tranżazzjoni ABCP" bħal "fi ħdan" 

programm ABCP joħolqu konfużjoni u kienu jkunu limitati wisq li kieku ma kinux jinkludu tali 

tranżazzjonijiet sindakati. 

 

Emenda  196 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) "titolizzazzjoni tradizzjonali" tfisser 

titolizzazzjoni li tinvolvi t-trasferiment 

ekonomiku tal-iskoperturi li jkunu 

titolizzati. Dan għandu jseħħ permezz tat-

trasferiment tas-sjieda tal-iskoperturi 

titolizzati mill-istituzzjoni oriġinatriċi lil 

SSPE jew permezz ta' subparteċipazzjoni 

minn SSPE. It-titoli maħruġa ma 

jirrappreżentawx obbligazzjonijiet ta' ħlas 

tal-istituzzjoni oriġinatriċi; 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) "titolizzazzjoni tradizzjonali" tfisser 

titolizzazzjoni li tinvolvi t-trasferiment 

ekonomiku tal-iskoperturi li jkunu 

titolizzati. Dan għandu jseħħ permezz tat-

trasferiment tas-sjieda tal-iskoperturi 

titolizzati mill-istituzzjoni oriġinatriċi lil 

SSPE jew permezz ta' subparteċipazzjoni 

minn SSPE. It-titoli maħruġa ma 

jirrappreżentawx obbligazzjonijiet ta' ħlas 

tal-istituzzjoni oriġinatriċi; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont kritika differenti (eż. minn Finance Watch), is-segmentar joħloq kumplessità 

addizzjonali enormi u interessi ta' kunflitt u għalhekk ma jistax ikun parti minn qafas għal 

titolizzazzjoni sempliċi, iżda jista' jeżisti lil hinn minn dan il-qafas. Is-segmentar għandu 

wkoll tendenza li jattira investituri inqas infurmati li jiddependu fuq ir-rati tajbin minflok fuq 

it-twettiq tad-diliġenza dovuta tagħhom. 
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Emenda  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) "titolizzazzjoni tradizzjonali" tfisser 

titolizzazzjoni li tinvolvi t-trasferiment 

ekonomiku tal-iskoperturi li jkunu 

titolizzati. Dan għandu jseħħ permezz tat-

trasferiment tas-sjieda tal-iskoperturi 

titolizzati mill-istituzzjoni oriġinatriċi lil 

SSPE jew permezz ta' subparteċipazzjoni 

minn SSPE. It-titoli maħruġa ma 

jirrappreżentawx obbligazzjonijiet ta' ħlas 

tal-istituzzjoni oriġinatriċi; 

(9) "titolizzazzjoni tradizzjonali" tfisser 

titolizzazzjoni li tinvolvi t-trasferiment tal-

interess ekonomiku fl-iskoperturi li jkunu 

titolizzati permezz tat-trasferiment legali 

tas-sjieda jew ċessjoni, trasferiment, 

fiduċjarja jew reġistrazzjoni b'effett legali 

paragunabbli tal-iskoperturi titolizzati 

mill-oriġinatur lil SSPE jew permezz ta' 

subparteċipazzjoni minn SSPE. It-titoli 

maħruġa ma jirrappreżentawx obbligi ta' 

ħlas tal-oriġinatur; 

Or. en 

 

Emenda  199 

Pervenche Berès 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) "investiment sostenibbli u 

responsabbli" (SRI) tfisser approċċ 

orjentat lejn investiment fit-tul li jintegra 

fatturi Ambjentali, Soċjali u ta' 

Governanza (ESG) fir-riċerka, fl-analiżi u 

fil-proċess tal-għażla ta' titoli fi ħdan 

portafoll ta' investiment. Huwa jgħaqqad 

analiżi u involviment fundamentali 

b'evalwazzjoni tal-fatturi ESG sabiex 

jinkludi aħjar ir-redditi fit-tul għall-

investituri, u sabiex ikun ta' benefiċċju 

għas-soċjetà billi jinfluwenza l-imġiba tal-

kumpaniji. 

Or. en 
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Emenda  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) "titolizzazzjoni sintetika" tfisser 

titolizzazzjoni li biha t-trasferiment tar-

riskju jinkiseb bl-użu ta' derivattivi tal-

kreditu jew garanziji, u l-iskoperturi li 

jiġu titolizzati jibqgħu skoperturi tal-

oriġinatur; 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) "titolizzazzjoni sintetika" tfisser 

titolizzazzjoni li biha t-trasferiment tar-

riskju jinkiseb bl-użu ta' derivattivi tal-

kreditu jew garanziji, u l-iskoperturi li jiġu 

titolizzati jibqgħu skoperturi tal-oriġinatur; 

(10) "titolizzazzjoni sintetika" tfisser 

titolizzazzjoni li biha t-trasferiment tar-

riskju jinkiseb bl-użu ta' derivattivi tal-

kreditu jew garanziji, u l-iskoperturi li jiġu 

titolizzati jibqgħu skoperturi tal-oriġinatur; 

fl-ebda ċirkostanza ma għandha tiġi 

rikonoxxuta bħala STS; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif rikonoxxut mill-Kummissjoni, titolizzazzjoni sintetika tintroduċi riskju ta' kreditu tal-

kontroparti addizzjonali, kumplessità potenzjali u opaċità addizzjonali, u għandha tibqa' 

barra mill-qafas STS. 
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Emenda  202 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) "investitur" tfisser persuna li 

żżomm titoli li jirriżultaw minn 

titolizzazzjoni; 

(11) "investitur" tfisser persuna li 

żżomm skopertura tar-riskju ta' kreditu li 

tirriżulta minn titolizzazzjoni; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta' titolizzazzjoni hija wiesgħa ħafna u tista' tinkludi arranġamenti li ma 

jinvolvux il-ħruġ ta' titoli u d-definizzjoni tal-investitur għandha tirrifletti dan. Kif użat fi u 

b'rabta mar-rekwiżiti tal-kapital u rekwiżiti regolatorji oħrajn li jirrelataw mat-titolizzazzjoni, 

it-terminu ġeneralment mhuwiex limitat għal detentur tat-"titoli". 

 

Emenda  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) "investitur" tfisser persuna li 

żżomm titoli li jirriżultaw minn 

titolizzazzjoni; 

(11) "investitur" tfisser persuna li 

żżomm pożizzjoni ta' titolizzazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  204 

Paul Tang 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) "investituri istituzzjonali" tfisser (12) "investituri istituzzjonali" tfisser 
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impriżi tal-assigurazzjoni kif definiti fl-

Artikolu 13 (1) tad-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); l-

impriżi tar-riassigurazzjoni kif definiti fl-

Artikolu 13 punt (4) tad-Direttiva 

2009/138/KE; l-istituzzjonijiet għall-

provvista ta' rtirar okkupazzjonali li 

jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-

Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill25 skont l-Artikolu 2 

tagħha, sakemm Stat Membru ma jkunx 

għażel li ma japplikax dik id-Direttiva 

sħiħa jew partijiet minnha għal dik l-

istituzzjoni skont l-Artikolu 5 ta' dik id-

Direttiva; maniġer ta' fond ta' investiment 

alternattiv (AIFM) kif definit fl-Artikolu 

4(1)(b) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill26 li 

jimmaniġġja u/jew iqiegħed fis-suq AIFs 

fl-Unjoni; jew kumpanija ta' mmaniġġjar 

tal-UCITS kif definita fl-Artikolu 2(1)(b) 

tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill27; jew UCITS 

immaniġġjata internament, li hija 

kumpanija tal-investiment awtorizzata 

skont id-Direttiva 2009/65/KE u li ma 

għażlitx kumpanija ta' mmaniġġjar 

awtorizzata skont dik id-Direttiva għall-

immaniġġjar tagħha; jew istituzzjonijiet 

ta' kreditu jew ditti tal-investiment kif 

definiti fl-Artikolu 4(1) (1) u (2) tar-

Regolament (UE) Nru 2013/575; 

kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin: 

__________________ __________________ 

25 Id-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 

okkupazzjonali (ĠU L 235, 23.9.2003, 

p. 10). 

25 Id-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 

okkupazzjonali (ĠU L 235, 23.9.2003, 

p. 10). 

26 Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2012 

dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment 

Alternattivi u li temenda d-

Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-

Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) 

26 Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2012 

dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment 

Alternattivi u li temenda d-

Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-

Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) 
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Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1). Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1). 

27 Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 

2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, 

regolamenti u dispożizzjonijiet 

amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' 

investiment kollettiv f'titoli trasferibbli 

(UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32). 

27 Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 

2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, 

regolamenti u dispożizzjonijiet 

amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' 

investiment kollettiv f'titoli trasferibbli 

(UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32). 

Or. en 

 

Emenda  205 

Paul Tang 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punt i (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (i) bank multilaterali tal-iżvilupp 

skont it-tifsira tal-Artikolu 117(2) tar-

Regolament (UE) Nru 575/2013 (1a), 

organizzazzjoni internazzjonali jew entità 

promozzjonali. 

 --------- 

 1a Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti 

prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' 

kreditu u d-ditti tal-investiment 

Or. en 

 

Emenda  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) "titolizzazzjoni tal-karta 

bilanċjali" tfisser tranżazzjoni ta' 

titolizzazzjoni strutturata minn istituzzjoni 
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biex tittrasferixxi r-riskju tal-iskoperturi li 

oriġinaw mill-istituzzjoni nnifisha jew 

minn waħda mill-affiljati tagħha fil-ktieb 

bankarju tal-karta bilanċjali, fejn it-

trasferiment tar-riskju jinkiseb bl-użu ta' 

derivattivi tal-kreditu jew b'garanziji u l-

iskoperturi li jkunu titolizzati jibqgħu 

skoperturi tal-istituzzjoni oriġinatriċi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The essential benefits of balance sheet securitisation for many originating banks are i) the 

transfer of credit risk to third parties when true sale transactions (traditional securitisations) 

cannot be employed since bank customers do not want the bank to sell their loans (transfer 

clause limitations), and ii) the release of risk-weighted assets for new real economy 

transactions. Balance sheet securitisation must not be confused with arbitrage synthetic 

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

synthetics and were typically structured to be far less complex than the latter. In addition, 

while balance sheet securitisations fulfil, as their primary objective, the genuine risk transfer 

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 

transactions are primarily structured to achieve yield arbitrage targets driven by investors 

and asset managers. Therefore the ban of arbitrage synthetic transactions is an important 

step. Nevertheless, there is a need for a definition of balance sheet securitisations, in order to 

clarify the difference between those two types of transactions and to facilitate the work on a 

report on balance sheet securitisations. 

 

Emenda  207 

Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) "kumpanija maniġerjali" tfisser 

kumpanija, li n-negozju regolari tagħha 

huwa l-maniġment tal-SSPE; 

Or. en 
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Emenda  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) "pożizzjoni ta' titolizzazzjoni" 

tfisser skopertura tar-riskju ta' kreditu 

għal titolizzazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  209 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) "pożizzjoni ta' titolizzazzjoni" 

tfisser skopertura tal-kreditu għal 

titolizzazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  210 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18b (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18b) "titolizzazzjoni pubblika" tfisser 

skopertura tal-kreditu għal titolizzazzjoni 

fejn: 

 (a) il-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni 

riżultanti kollha jew xi wħud minnhom 

miżmuma mill-investituri huma fil-forma 

ta' strumenti finanzjarji skont it-tifsira 
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tad-Direttiva 2014/65/UE; kif ukoll 

 (b) dawk l-istrumenti finanzjarji jinħarġu 

jew inħarġu f'ċirkostanzi li jirrikjedu: 

 (i) il-pubblikazzjoni tal-prospett skont l-

Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/71/KE; jew 

 (ii) il-pubblikazzjoni ta' dokument ta' 

offerti skont il-liġi nazzjonali jew ir-regoli 

tal-post tan-negozjar li fuqhom strumenti 

finanzjarji bħal dawn huma ammessi 

għall-kummerċ; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Xi titolizzazzjonijiet jistgħu jkunu tranżazzjonijiet pubbliċi u xi wħud privati. Għandha tiġi 

inkluża definizzjoni xierqa fir-Regolament sabiex issir distinzjoni bejniethom. 

 

Emenda  211 

Paul Tang 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 2a 

 Il-kamp ta' applikazzjoni tas-suq tat-

titolizzazzjoni 

 1. L-investituri fit-titolizzazzjoni 

għandhom ikunu investituri istituzzjonali. 

 2. F'titolizzazzjoni, l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali 

għandhom ikunu entità regolatorja kif 

definit fl-Artikolu 2(4) tad-

Direttiva 2002/87/KE, kif emendata1a, l-

Artikolu 4(5) tad-Direttiva 2014/17/UE1b, 

jew bank multilaterali tal-iżvilupp skont 

it-tifsira tal-Artikolu 117(2) tar-

Regolament (UE) Nru 575/20131c. 

 __________________ 

 1a. Id-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-
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16 ta' Diċembru 2002 dwar is-superviżjoni 

supplementari ta' istituzzjonijiet ta' 

kreditu dwar impriżi ta' assigurazzjoni u 

ditti tal-investiment f'konglomerat 

finanzjarju u li temenda d-Direttivi tal-

Kunsill 73/239/KEE, 79/267/KEE, 

92/49/KEE, 92/96/KEE, 93/6/KEE u 

93/22/KEE, u d-Direttivi 98/78/KE u 

2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill (ĠU L 35, 11.2.2003, p. 1). 

 1b. Id-Direttiva dwar il-Kreditu 

Ipotekarju 2014/17/UE tal-4 ta' Frar 2014 

dwar kuntratti ta' kreditu għall-

konsumaturi marbutin ma' proprjetà 

immobbli residenzjali li tirregola 

intermedjarji ta' kreditu. 

 1c. Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti 

prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' 

kreditu u d-ditti tal-investiment 

Or. en 

 

Emenda  212 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 2a 

 Partijiet eliġibbli għat-Titolizzazzjoni 

 1. L-investituri fit-titolizzazzjoni 

għandhom ikunu investituri istituzzjonali. 

 2. F'titolizzazzjoni, l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali għandu 

jkun entità regolata kif definit fl-

Artikolu 2(4) tad-Direttiva 2002/87/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

Or. en 
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Emenda  213 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2b (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 2b 

 Projbizzjoni fuq ir-rititolizzazzjoni 

 L-iskoperturi sottostanti ta' titolizzazzjoni 

ma għandhomx jinkludu 

titolizzazzjonijiet. 

Or. en 

 

Emenda  214 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Qabel ma jiġi skopert għal 

titolizzazzjoni, investitur istituzzjonali 

għandu jivverifika li: 

1. Qabel ma jiġi skopert għal riskju 

ta' kreditu tat-titolizzazzjoni, investitur 

istituzzjonali għajr l-oriġinatur, l-isponsor 

jew il-mutwanti oriġinali ta' 

titolizzazzjoni, għandu jivverifika li: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ma għandux ikun neċessarju għall-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti oriġinali nnifsu li 

jkun konformi mar-rekwiżiti ta' diliġenza dovuta u b'hekk dan għandu jiġi ċċarat. Għandu 

jkun ċar li, taħt ir-rekwiżiti ta' diliġenza dovuta attwali, l-obbligi għandhom jibdew meta l-

entità rilevanti tassumi skopertura tar-riskju ta' kreditu/riskju li jirriżulta minn telf prinċipali. 
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Emenda  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Qabel ma jiġi skopert għal 

titolizzazzjoni, investitur istituzzjonali 

għandu jivverifika li: 

1. Qabel ma jiġi skopert għal 

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, investitur 

istituzzjonali għandu jivverifika li: 

Or. en 

 

Emenda  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) meta l-oriġinatur jew il-mutwanti 

oriġinali ma jkunx istituzzjoni ta' kreditu 

jew ditta tal-investiment kif definita fl-

Artikolu 4(1), punti (1) u (2) tar-

Regolament (UE) Nru 575/2013, l-

oriġinatur jew il-mutwanti oriġinali jagħti 

l-krediti kollha tiegħu fuq il-bażi ta' 

kriterji solidi u definiti sew u proċessi 

stabbiliti ċari għall-approvazzjoni, l-

emenda, it-tiġdid u l-finanzjament ta' 

dawk il-krediti u għandu sistemi effettivi 

fis-seħħ biex japplika dawn il-kriterji u l-

proċessi; 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  217 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) meta l-oriġinatur jew il-mutwanti 

oriġinali ma jkunx istituzzjoni ta' kreditu 

jew ditta tal-investiment kif definita fl-

Artikolu 4(1), punti (1) u (2) tar-

Regolament (UE) Nru 575/2013, l-

oriġinatur jew il-mutwanti oriġinali jagħti 

l-krediti kollha tiegħu fuq il-bażi ta' kriterji 

solidi u definiti sew u proċessi stabbiliti 

ċari għall-approvazzjoni, l-emenda, it-

tiġdid u l-finanzjament ta' dawk il-krediti u 

għandu sistemi effettivi fis-seħħ biex 

japplika dawn il-kriterji u l-proċessi; 

(a) meta l-oriġinatur jew il-mutwanti 

oriġinali ma jkunx istituzzjoni ta' kreditu 

jew ditta tal-investiment kif definita fl-

Artikolu 4(1), punti (1) u (2) tar-

Regolament (UE) Nru 575/2013, l-

oriġinatur jew il-mutwanti oriġinali jagħti 

l-krediti rilevanti fuq il-bażi ta' kriterji 

solidi u definiti sew u proċessi stabbiliti 

ċari għall-approvazzjoni, l-emenda, it-

tiġdid u l-finanzjament ta' dawk il-krediti u 

għandu sistemi effettivi fis-seħħ biex 

japplika dawn il-kriterji u l-proċessi; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Investitur ma għandux ikun obbligat li jwettaq diliġenza dovuta fuq l-oriġinatur/il-mutwanti 

oriġinali nnifsu u l-krediti kollha tiegħu. Ikun tassew mhux prattiku u impossibbli ħafna għall-

investituri biex jimpenjaw il-krediti ta' oriġinaturi/mutwanti oriġinali ta' ditta kbira ta' 

investiment irregolata mis-CRR/mhux tal-bank. 

 

Emenda  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-oriġinatur, l-isponsor jew il-

mutwanti oriġinali jżomm interess 

materjali ekonomiku nett skont l-Artikolu 4 

ta' dan ir-Regolament u jiddivulgah lill-

investitur istituzzjonali skont l-Artikolu 5; 

(b) l-oriġinatur, l-isponsor jew il-

mutwanti oriġinali dejjem iżomm interess 

materjali ekonomiku nett skont l-Artikolu 4 

ta' dan ir-Regolament u jiddivulgah lill-

investitur istituzzjonali skont l-Artikolu 5; 

Or. it 
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Emenda  219 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-oriġinatur, l-isponsor jew il-

mutwanti oriġinali jżomm interess 

materjali ekonomiku nett skont l-Artikolu 4 

ta' dan ir-Regolament u jiddivulgah lill-

investitur istituzzjonali skont l-Artikolu 5; 

(b) l-oriġinatur, l-isponsor jew il-

mutwanti oriġinali jżomm interess 

materjali ekonomiku nett skont l-Artikolu 4 

ta' dan ir-Regolament u jiddivulgah lill-

investitur istituzzjonali skont: 

 (i) l-Artikolu 4, fil-każ ta' 

titolizzazzjoni maħruġa fid-data jew wara 

d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament jew ta' titolizzazzjoni li 

għaliha japplika dan ir-Regolament skont 

l-Artikolu 28(4a); jew 

 (ii) kwalunkwe rekwiżit applikabbli 

skont l-Artikolu 28(4b), fil-każ ta' 

titolizzazzjoni maħruġa qabel id-data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif abbozzat attwalment, dan l-aspett ta' obbligi ta' diliġenza dovuta jidħol fl-applikazzjoni 

maħsuba tar-rekwiżiti tar-ritensjoni tar-riskju fuq bażi ta' mixja 'l quddiem kif deskritt fl-

Artikolu 28 (dispożizzjonijiet tranżizzjonali). Se jinqalgħu kwistjonijiet sinifikanti jekk l-

investituri jkollhom jivvalutaw il-konformità ta' ritensjoni fil-kuntest tat-tranżazzjonijiet 

kollha (inklużi arranġamenti ta' legat) skont l-istandard tat-tfassil mill-ġdid. 

 

Emenda  220 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE 

jagħmel l-informazzjoni meħtieġa mill-

(c) wieħed jew aktar mill-oriġinaturi, 

mill-isponsors jew mill-SSPEs għamel jew 
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Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament 

disponibbli skont il-frekwenza u l-

modalitajiet stipulati f'dak l-Artikolu; 

qabel li jagħmel biżżejjed informazzjoni 

disponibbli sabiex isiru l-valutazzjonijiet 

imsemmija fl-Artikolu 3(2) u fl-

Artikolu 3(3) ta' dan ir-Regolament; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'dan is-sens, obbligu ma jagħmilx parti mill-pakkett attwali ta' obbligi ta' diliġenza dovuta li 

l-investituri għandhom jikkonformaw magħhom u mhuwiex ċar għaliex huwa meqjus 

neċessarju li jissaħħu l-obbligi ta' divulgazzjoni b'dan il-mod. 

 

Emenda  221 

Cora van Nieuwenhuizen 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE 

jagħmel l-informazzjoni meħtieġa mill-

Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament 

disponibbli skont il-frekwenza u l-

modalitajiet stipulati f'dak l-Artikolu; 

(c) l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE 

jagħmel l-informazzjoni meħtieġa mill-

Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament 

disponibbli skont l-aġent ta' ċertifikazzjoni 

ta' parti terza kif ukoll il-frekwenza u l-

modalitajiet stipulati f'dak l-Artikolu; 

Or. en 

 

Emenda  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE 

jagħmel l-informazzjoni meħtieġa mill-

Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament 

disponibbli skont il-frekwenza u l-

modalitajiet stipulati f'dak l-Artikolu; 

(c) fejn applikabbli, l-oriġinatur, l-

isponsor jew l-SSPE jagħmel l-

informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 5 ta' 

dan ir-Regolament disponibbli skont il-

frekwenza u l-modalitajiet stipulati f'dak l-

Artikolu; 
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Or. en 

 

Emenda  223 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Qabel ma jiġu esposti għal 

titolizzazzjoni, l-investituri istituzzjonali 

jridu jagħmlu wkoll valutazzjoni tad-

diliġenza dovuta li tkun proporzjonata 

għar-riskji involuti, inklużi tal-inqas l-

aspetti li ġejjin: 

2. Qabel ma jiġu esposti għar-riskju 

ta' kreditu ta' titolizzazzjoni, l-investituri 

istituzzjonali jridu jagħmlu wkoll 

valutazzjoni tad-diliġenza dovuta li tkun 

proporzjonata għar-riskji involuti, inklużi 

tal-inqas l-aspetti li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Qabel ma jiġu esposti għal 

titolizzazzjoni, l-investituri istituzzjonali 

jridu jagħmlu wkoll valutazzjoni tad-

diliġenza dovuta li tkun proporzjonata 

għar-riskji involuti, inklużi tal-inqas l-

aspetti li ġejjin: 

2. Qabel ma jiġu esposti għal 

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, l-investituri 

istituzzjonali jridu jagħmlu wkoll 

valutazzjoni tad-diliġenza dovuta li tkun 

proporzjonata għar-riskji involuti, inklużi 

tal-inqas l-aspetti li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) B'deroga mill-punti (a) u (b), fil-

każ ta' programm ABCP appoġġjat b'mod 

sħiħ, l-investituri istituzzjonali fil-karti 

kummerċjali rilevanti għandhom 

jikkunsidraw il-karatteristiċi tal-

programm ABCP u l-appoġġ ta' likwidità 

mill-isponsor. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għall-investituri fl-ABCP maħruġa minn veikoli b'ħafna bejjiegħa bi tranżazzjonijiet li huma 

appoġġjati b'mod sħiħ minn faċilità ta' likwidità pprovduta mill-isponsor, karatteristiċi oħrajn 

għajr dawk imsemmija fil-punt (b) (l-ixkattaturi, it-titjibiet tal-kreditu, definizzjoni ta' 

inadempjenza) iħallu impatt materjali fuq il-prestazzjoni tal-pożizzjoni ta' titolizzazzjoni 

tiegħu. 

 

Emenda  226 

Cora van Nieuwenhuizen 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet 

ddeżinjati bħala STS, jekk it-titolizzazzjoni 

tissodisfax ir-rekwiżiti STS stabbiliti fl-

Artikoli 7 sa 10 jew fl-Artikoli 11 sa 14. L-

investituri istituzzjonali jistgħu jafdaw kif 

xieraq in-notifika STS skont l-Artikolu 14 

(1) u dwar l-informazzjoni ddivulgata mill-

oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE dwar il-

konformità mar-rekwiżiti STS. 

(c) fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet 

ddeżinjati bħala STS, jekk it-titolizzazzjoni 

tissodisfax ir-rekwiżiti STS stabbiliti fl-

Artikoli 7 sa 10 jew fl-Artikoli 11 sa 14. L-

investituri istituzzjonali jistgħu jafdaw kif 

xieraq l-aġent ta' ċertifikazzjoni ta' parti 

terza u n-notifika STS skont l-Artikolu 14 

(1) u l-informazzjoni ddivulgata mill-

oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE dwar il-

konformità mar-rekwiżiti STS. 

Or. en 
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Emenda  227 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-investituri istituzzjonali li huma 

esposti għal titolizzazzjoni għandhom tal-

inqas: 

3. L-investituri istituzzjonali li huma 

esposti għal riskju ta' kreditu ta' 

titolizzazzjoni għandhom tal-inqas: 

Or. en 

 

Emenda  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-investituri istituzzjonali li huma 

esposti għal titolizzazzjoni għandhom tal-

inqas: 

3. L-investituri istituzzjonali li huma 

esposti għal pożizzjoni ta' titolizzazzjoni 

għandhom tal-inqas: 

Or. en 

 

Emenda  229 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jistabbilixxu proċeduri bil-miktub li 

jikkorrispondu mal-profil tar-riskju tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, u jkunu 

xierqa għall-portafoll tan-negozjar u mhux 

tan-negozjar tagħhom fejn relevanti, sabiex 

isir monitoraġġ tal-konformità mal-

paragrafi 1 u 2 u l-prestazzjoni tal-

(a) jistabbilixxu proċeduri bil-miktub li 

jikkorrispondu mal-profil tar-riskju tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, u jkunu 

xierqa għall-portafoll tan-negozjar u mhux 

tan-negozjar tagħhom fejn relevanti, sabiex 

isir monitoraġġ tal-konformità mal-

paragrafi 1 u 2 u l-prestazzjoni tal-
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pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u l-iskoperturi 

sottostanti fuq bażi kontinwa. Fejn xieraq, 

dawk il-proċeduri bil-miktub jinkludu 

monitoraġġ tat-tip ta' skopertura, il-

perċentwal ta' self skaduti b'iktar minn 30, 

60 u 90 jum, ir-rati ta' inadempjenza, ir-rati 

ta' prepagament, is-self fi preklużjoni, ir-

rati ta' rkupru, ir-riakkwisti, il-modifiki tas-

self, il-pawżi mill-pagamenti, it-tip ta' 

kollateral u l-okkupanza, u d-distribuzzjoni 

tal-frekwenza tal-punteġġi tal-kreditu jew 

miżuri oħrajn tal-affidabbiltà kredizja bejn 

skoperturi sottostanti, l-industrija u d-

diversifikazzjoni ġeografika, id-

distribuzzjoni tal-frekwenza tal-

proporzjonijiet bejn is-self u l-valur 

b'firxiet li jiffaċilitaw analiżi adegwata tas-

sensittività. Meta l-iskoperturi sottostanti 

huma stess ikunu titolizzazzjonijiet, l-

investituri istituzzjonali għandhom 

jissorveljaw ukoll l-iskoperturi sottostanti 

għal dawk it-titolizzazzjonijiet; 

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u l-iskoperturi 

sottostanti fuq bażi kontinwa. Fejn xieraq, 

dawk il-proċeduri bil-miktub jinkludu 

monitoraġġ tat-tip ta' skopertura, il-

perċentwal ta' self skaduti b'iktar minn 30, 

60 u 90 jum, ir-rati ta' inadempjenza, ir-rati 

ta' prepagament, is-self fi preklużjoni, ir-

rati ta' rkupru, ir-riakkwisti, il-modifiki tas-

self, il-pawżi mill-pagamenti, it-tip ta' 

kollateral u l-okkupanza, u d-distribuzzjoni 

tal-frekwenza tal-punteġġi tal-kreditu jew 

miżuri oħrajn tal-affidabbiltà kredizja bejn 

skoperturi sottostanti, l-industrija u d-

diversifikazzjoni ġeografika, id-

distribuzzjoni tal-frekwenza tal-

proporzjonijiet bejn is-self u l-valur 

b'firxiet li jiffaċilitaw analiżi adegwata tas-

sensittività. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Marbuta mal-projbizzjoni ta' rititolizzazzjoni 

 

Emenda  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jagħmlu testijiet regolari tal-istress 

fuq il-flussi tal-flus u l-valuri tal-kollateral 

li jsostni l-iskoperturi sottostanti li huma 

proporzjonati għall-għamla, l-iskala u l-

kumplessità tar-riskju tal-pożizzjoni ta' 

titolizzazzjoni; 

(b) jagħmlu testijiet regolari tal-istress 

fuq il-flussi tal-flus u l-valuri tal-kollateral 

li jsostni l-iskoperturi sottostanti li huma 

proporzjonati għall-għamla, l-iskala u l-

kumplessità tar-riskju tal-pożizzjoni ta' 

titolizzazzjoni; madankollu, dan ir-

rekwiżit ma għandux japplika meta l-

investituri huma esposti għal 

titolizzazzjonijiet STS; 
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Or. en 

 

Emenda  231 

Pervenche Berès 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jagħmlu testijiet regolari tal-istress 

fuq il-flussi tal-flus u l-valuri tal-kollateral 

li jsostni l-iskoperturi sottostanti li huma 

proporzjonati għall-għamla, l-iskala u l-

kumplessità tar-riskju tal-pożizzjoni ta' 

titolizzazzjoni; 

(b) meta jkunu esposti għal 

titolizzazzjonijiet li mhumiex identifikati 

bħala STS, jagħmlu testijiet regolari tal-

istress fuq il-flussi tal-flus u l-valuri tal-

kollateral li jsostni l-iskoperturi sottostanti 

li huma proporzjonati għall-għamla, l-

iskala u l-kumplessità tar-riskju tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) fil-każ ta' tranżazzjonijiet ABCP 

appoġġjati b'mod sħiħ, jagħmlu testijiet 

regolari tal-istress fuq l-affidabbiltà 

kreditizja tal-fornitur tal-faċilità ta' 

likwidità aktar milli fuq l-iskoperturi 

titolizzati; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

As for the due diligence requirements there is neither a grandfathering clause nor a 

transitional provision nor an empowerment to develop a new regulatory technical standard, it 

would not be clear whether the concretisation of the requirements in chapter IV of 

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 can be applied to securitisations issued 
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after 1 January 2011 or revolving securitisations where new underlying exposures have been 

added or substituted after 31 December 2014. It should, therefore, be clarified that, in 

accordance with Article 18 par. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014, in 

the case of a fully supported ABCP programme, institutions can carry out stress tests on the 

creditworthiness of the liquidity facility provider rather than on the securitised exposures. 

 

Emenda  233 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Mingħajr preġudizzju għall-

paragrafi (1) sa (3) ta' dan l-Artikolu, 

meta investitur istituzzjonali jkun ta lil 

ditti tal-investiment jew maniġers tal-assi 

regolati s-setgħa li jieħdu deċiżjonijiet ta' 

ġestjoni ta' investiment li jistgħu jesponuh 

għal titolizzazzjoni, l-investitur 

istituzzjonali jista' jagħti istruzzjonijiet lil 

dawk id-ditti tal-investiment biex iwettqu 

l-obbligi tagħhom skont dan l-Artikolu 

fir-rigward ta' kwalunkwe skopertura 

għal titolizzazzjoni li tirriżulta minn dawk 

id-deċiżjonijiet. L-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li meta investitur 

istituzzjonali jkun ingħata istruzzjoni 

skont dan il-paragrafu biex iwettaq l-

obbligi ta' investitur istituzzjonali ieħor u 

jonqos milli jagħmel dan, kwalunkwe 

sanzjoni li tista' tiġi imposta għall-finijiet 

tal-Artikolu 17 u 18, għandha tkun 

imposta fuq l-investitur istituzzjonali li 

qed jiġġestixxi u mhux fuq l-investitur 

istituzzjonali li huwa espost għat-

titolizzazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Peress li ħafna investituri istituzzjonali jiddelegaw il-ġestjoni tal-assi tagħhom lil maniġer 

tal-assi, jew permezz ta' mandat segregat jew permezz ta' strument tal-fondi, il-maniġer tal-
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assi inkwistjoni għandu jwettaq id-diliġenza dovuta fuq kwalunkwe titolizzazzjoni mixtrija 

f'isem l-investitur istituzzjonali. 

 

Emenda  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Meta investitur istituzzjonali jkun 

ta lil investitur istituzzjonali ieħor l-

awtorità li jieħu deċiżjonijiet ta' ġestjoni 

ta' investiment li jistgħu jesponuh għal 

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, l-investitur 

istituzzjonali jista' jagħti istruzzjonijiet lil 

dik il-parti li qed tiġġestixxi biex twettaq l-

obbligi tagħha skont dan l-Artikolu fir-

rigward ta' kwalunkwe skopertura għal 

titolizzazzjoni li tirriżulta minn dawk id-

deċiżjonijiet. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li meta investitur istituzzjonali 

jkun ingħata istruzzjoni skont dan il-

paragrafu biex iwettaq l-obbligi ta' 

investitur istituzzjonali ieħor u jonqos 

milli jagħmel dan, kwalunkwe sanzjoni li 

tista' tiġi imposta għall-finijiet tal-

Artikolu 17 u 18 ta' dan ir-Regolament, 

tista' tiġi imposta fuq l-investitur 

istituzzjonali li qed jiġġestixxi u mhux fuq 

l-investitur istituzzjonali li huwa espost 

għat-titolizzazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 
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oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 25 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

Or. en 

 

Emenda  236 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 25 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 
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nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

Or. en 

 

Emenda  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. [...] L-interess materjali 

ekonomiku nett ma jinqasamx bejn tipi 

differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 20 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. [...] L-interess materjali 

ekonomiku nett ma jinqasamx bejn tipi 

differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

Or. it 

 

Emenda  238 

Jakob von Weizsäcker 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 20 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

Or. en 

 

Emenda  239 

Paul Tang 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 20 % jew il-perċentwal 

stabbilit fl-istandards tekniċi regolatorji 

f'konformità mal-paragrafu 6 ta' dan l-

Artikolu. Meta l-oriġinatur, l-isponsor jew 

il-mutwanti oriġinali ma jkunux qablu 

bejniethom min ser iżomm l-interess 
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hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

materjali ekonomiku nett, l-oriġinatur 

għandu jżomm l-interess materjali 

ekonomiku nett. Ma għandu jkun hemm l-

ebda applikazzjoni multipla tar-rekwiżiti ta' 

ritensjoni għal xi titolizzazzjoni partikolari. 

L-interess materjali ekonomiku nett 

għandu jitkejjel fl-oriġini u għandu jiġi 

stabbilit bil-valur nozzjonali għall-entrati li 

ma jidhrux fil-karta bilanċjali. L-interess 

materjali ekonomiku nett ma għandux 

jinqasam bejn tipi differenti ta' min iżomm 

l-interess u ma jkunx soġġett għal xi 

ħħeġġjar jew mitigazzjoni tar-riskju ta' 

kreditu. 

Or. en 

 

Emenda  240 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

Jekk huwa stabbilit fl-Unjoni u huwa 

involut direttament fit-titolizzazzjoni, l-

oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 
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mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. Meta 

entità stabbilita f'pajjiż terz li hija 

oriġinatur, sponsor jew mutwanti 

oriġinali timpenja ruħha li żżomm fuq 

bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 % skont dan l-Artikolu, kif 

stabbilit fl-ewwel subparagrafu l-entità 

stabbilita fl-UE ma għandhiex bżonn tkun 

konformi ma' dan ir-rekwiżit. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rekwiżiti ta' ritensjoni skont l-Artikolu 4 japplikaw fir-rigward ta' entitajiet rilevanti li 

huma involuti fit-titolizzazzjoni biss. Dan huwa meħtieġ għal ċarezza peress li kull 

definizzjoni tal-oriġinatur u l-kunċett ta' mutwanti oriġinali huwa wiesgħa biżżejjed biex 

jinkludi l-entitajiet li huma involuti fil-ħolqien tal-assi iżda li jista' ma jkollhom l-ebda 

involviment fil-finanzjament tal-assi permezz tat-titolizzazzjoni (u tabilħaqq l-ebda għarfien 

dwaru). 

 

Emenda  241 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 %, li għandu jitkejjel fl-

oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 
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nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett ma għandux 

jinqasam bejn tipi differenti ta' min iżomm 

l-interess u ma jkunx soġġett għal xi 

ħħeġġjar jew mitigazzjoni tar-riskju ta' 

kreditu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kliem tal-Kunsill dwar din id-dispożizzjoni huwa aktar ċar. 

 

Emenda  242 

Brian Hayes 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 

inqas minn 5 %. Meta l-oriġinatur, l-

isponsor jew il-mutwanti oriġinali ma 

jkunux qablu bejniethom min ser iżomm l-

interess materjali ekonomiku nett, l-

oriġinatur għandu jżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett. Ma għandu jkun 

hemm l-ebda applikazzjoni multipla tar-

rekwiżiti ta' ritensjoni għal xi 

titolizzazzjoni partikolari. L-interess 

materjali ekonomiku nett għandu jitkejjel 

fl-oriġini u għandu jiġi stabbilit bil-valur 

nozzjonali għall-entrati li ma jidhrux fil-

karta bilanċjali. L-interess materjali 

ekonomiku nett ma għandux jinqasam bejn 

tipi differenti ta' min iżomm l-interess u ma 

jkunx soġġett għal xi ħħeġġjar jew 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu. 

L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwanti 

oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 

fuq bażi kontinwa interess materjali 

ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mill-

inqas 5 %. Meta l-oriġinatur, l-isponsor 

jew il-mutwanti oriġinali ma jkunux qablu 

bejniethom min ser iżomm l-interess 

materjali ekonomiku nett, l-oriġinatur 

għandu jżomm l-interess materjali 

ekonomiku nett. Ma għandu jkun hemm l-

ebda applikazzjoni multipla tar-rekwiżiti ta' 

ritensjoni għal xi titolizzazzjoni partikolari. 

L-interess materjali ekonomiku nett 

għandu jitkejjel fl-oriġini u għandu jiġi 

stabbilit bil-valur nozzjonali għall-entrati li 

ma jidhrux fil-karta bilanċjali. L-interess 

materjali ekonomiku nett ma għandux 

jinqasam bejn tipi differenti ta' min iżomm 

l-interess u ma jkunx soġġett għal xi 

ħħeġġjar jew mitigazzjoni tar-riskju ta' 

kreditu. 

Or. en 
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 Emenda  243 

 Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

 Proposta għal regolament 

 Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. B'deroga mis-subparagrafu ta' 

qabel, il-perċentwal ta' ritensjoni tar-

riskju jista' jitnaqqas għal 10 % meta l-

oriġinatur tal-iskoperturi sottostanti jkun 

żamm dawk l-iskoperturi kollha fuq il-

karta bilanċjali tiegħu għal aktar min-

nofs il-maturità oriġinali tagħhom. 

 Meta r-ritensjoni minima fuq il-karta 

bilanċjali tal-oriġinaturi (MRBS) ta' tali 

skoperturi tkun inqas min-nofs il-

maturità oriġinali tagħhom ir-rekwiżit ta' 

ritensjoni tar-riskju jkun proporzjonat 

b'dan il-mod li ġej: 

 Perċentwal tar-ritensjoni tar-riskju = 

25 % - 2 * MRBS * 15 % 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għan tal-emenda huwa li a) issaħħaħ il-bażi u b) tinċentiva t-titolizzazzjoni tas-self li diġà 

ilu għal ħafna żmien fuq il-karta bilanċjali tal-oriġinatur. 

 

Emenda  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dawn li ġejjin biss jikkwalifikaw 

bħala żamma tal-interess materjali 

ekonomiku nett ta' mhux inqas minn 5 % 

skont it-tifsira tal-paragrafu 1: 

2. Dawn li ġejjin biss jikkwalifikaw 

bħala żamma tal-interess materjali 

ekonomiku nett ta' mhux inqas minn 25 % 

skont it-tifsira tal-paragrafu 1: 
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Or. en 

 

Emenda  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dawn li ġejjin biss jikkwalifikaw 

bħala żamma tal-interess materjali 

ekonomiku nett ta' mhux inqas minn 5% 

skont it-tifsira tal-paragrafu 1: 

2. Dawn li ġejjin biss jikkwalifikaw 

bħala żamma tal-interess materjali 

ekonomiku nett ta' mhux inqas minn 20 % 

skont it-tifsira tal-paragrafu 1: 

Or. it 

 

Emenda  246 

Jakob von Weizsäcker 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dawn li ġejjin biss jikkwalifikaw 

bħala żamma tal-interess materjali 

ekonomiku nett ta' mhux inqas minn 5 % 

skont it-tifsira tal-paragrafu 1: 

2. Dawn li ġejjin biss jikkwalifikaw 

bħala żamma tal-interess materjali 

ekonomiku nett ta' mhux inqas minn 20 % 

skont it-tifsira tal-paragrafu 1: 

Or. en 

 

Emenda  247 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dawn li ġejjin biss jikkwalifikaw 

bħala żamma tal-interess materjali 

2. Dawn li ġejjin biss jikkwalifikaw 

bħala żamma tal-interess materjali 
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ekonomiku nett ta' mhux inqas minn 5 % 

skont it-tifsira tal-paragrafu 1: 

ekonomiku nett ta' mhux inqas mill-

perċentwal determinat skont il-

paragrafu 1: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sostituzzjoni ta' "5 %" bil-"perċentwal determinat skont il-paragrafu 1" għandha ssir fil-

każijiet kollha rilevanti. 

 

Emenda  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ir-ritensjoni ta' mhux inqas minn 

5% tal-valur nominali ta' kull wieħed mis-

segmenti mibjugħin jew trasferiti lill-

investituri; 

(a) ir-ritensjoni ta' mhux inqas minn 

25 % tal-valur nominali ta' kull wieħed 

mis-segmenti mibjugħin jew trasferiti lill-

investituri; 

Or. en 

 

Emenda  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) iż-żamma ta' xejn inqas minn 5% 

tal-valur nominali ta' kull wieħed mis-

segmenti mibjugħin jew trasferiti lill-

investituri; 

(a) iż-żamma ta' xejn inqas minn 20 % 

tal-valur nominali ta' kull wieħed mis-

segmenti mibjugħin jew trasferiti lill-

investituri; 

Or. it 
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Emenda  250 

Jakob von Weizsäcker 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ir-ritensjoni ta' mhux inqas minn 

5% tal-valur nominali ta' kull wieħed mis-

segmenti mibjugħin jew trasferiti lill-

investituri; 

(a) ir-ritensjoni ta' mhux inqas minn 

20 % tal-valur nominali ta' kull wieħed 

mis-segmenti mibjugħin jew trasferiti lill-

investituri; 

Or. en 

 

Emenda  251 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ir-ritensjoni ta' mhux inqas minn 

5% tal-valur nominali ta' kull wieħed mis-

segmenti mibjugħin jew trasferiti lill-

investituri; 

(a) ir-ritensjoni ta' mhux inqas mill-

perċentwal determinat skont il-

paragrafu 1 tal-valur nominali ta' kull 

wieħed mis-segmenti mibjugħin jew 

trasferiti lill-investituri; 

Or. en 

 

Emenda  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ir-ritensjoni ta' mhux inqas minn 

5% tal-valur nominali ta' kull wieħed mis-

segmenti mibjugħin jew trasferiti lill-

investituri; 

(a) ir-ritensjoni ta' mhux inqas minn 

5% tal-valur nominali ta' kull wieħed mis-

segmenti mibjugħin jew trasferiti lill-

investituri, peress li kienet effettiva sa 

mill-ewwel introduzzjoni tagħha fis-
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CRR II. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ritensjoni tar-riskju ta' 5 % hija prattika stabbilita sew fl-UE u żieda tkun kontraproduttiva 

bil-għan li terġa' tingħata l-ħajja lis-suq tat-titolizzazzjoni. 

 

Emenda  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) fil-każ ta' titolizzazzjonijiet 

ċirkolanti jew titolizzazzjonijiet ta' 

skoperturi ċirkolanti, iż-żamma mill-

oriġinatur ta' interess ta' xejn inqas minn 

5% tal-valur nominali ta' kull waħda mill-

iskoperturi titolizzati; 

(b) fil-każ ta' titolizzazzjonijiet 

ċirkolanti jew titolizzazzjonijiet ta' 

skoperturi ċirkolanti, iż-żamma mill-

oriġinatur ta' interess ta' xejn inqas minn 

20 % tal-valur nominali ta' kull waħda 

mill-iskoperturi titolizzati; 

Or. it 

 

Emenda  254 

Jakob von Weizsäcker 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) fil-każ ta' titolizzazzjonijiet 

ċirkolanti jew titolizzazzjonijiet ta' 

skoperturi ċirkolanti, iż-żamma mill-

oriġinatur ta' interess ta' xejn inqas minn 

5% tal-valur nominali ta' kull waħda mill-

iskoperturi titolizzati; 

(b) fil-każ ta' titolizzazzjonijiet 

ċirkolanti jew titolizzazzjonijiet ta' 

skoperturi ċirkolanti, iż-żamma mill-

oriġinatur ta' interess ta' xejn inqas minn 

20 % tal-valur nominali ta' kull waħda 

mill-iskoperturi titolizzati; 

Or. en 
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Emenda  255 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) fil-każ ta' titolizzazzjonijiet 

ċirkolanti jew titolizzazzjonijiet ta' 

skoperturi ċirkolanti, iż-żamma mill-

oriġinatur ta' interess ta' xejn inqas minn 

5% tal-valur nominali ta' kull waħda mill-

iskoperturi titolizzati; 

(b) fil-każ ta' titolizzazzjonijiet 

ċirkolanti jew titolizzazzjonijiet ta' 

skoperturi ċirkolanti, iż-żamma mill-

oriġinatur ta' interess ta' xejn inqas mill-

perċentwal determinat skont il-

paragrafu 1 tal-valur nominali ta' kull 

waħda mill-iskoperturi titolizzati; 

Or. en 

 

Emenda  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ir-ritensjoni ta' skoperturi magħżula 

b'mod aleatorju, ekwivalenti għal mhux 

inqas minn 5 % tal-valur nominali tal-

iskoperturi titolizzati, fejn tali skoperturi 

mhux titolizzati normalment kienu jkunu 

titolizzati fit-titolizzazzjoni, bil-

kondizzjoni li n-numru ta' skoperturi 

potenzjalment titolizzati ma jkunx inqas 

minn 100 fil-bidu; 

(c) ir-ritensjoni ta' skoperturi magħżula 

b'mod aleatorju, ekwivalenti għal mhux 

inqas minn 25 % tal-valur nominali tal-

iskoperturi titolizzati, fejn tali skoperturi 

mhux titolizzati normalment kienu jkunu 

titolizzati fit-titolizzazzjoni, bil-

kondizzjoni li n-numru ta' skoperturi 

potenzjalment titolizzati ma jkunx inqas 

minn 100 fil-bidu; 

Or. en 

 

Emenda  257 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) iż-żamma ta' skoperturi magħżulin 

b'mod aleatorju, ekwivalenti għal xejn 

inqas minn 5% tal-valur nominali tal-

iskoperturi titolizzati, meta t-tali skoperturi 

mhux titolizzati kienu jiġu titolizzati fit-

titolizzazzjoni, diment li n-numru ta' 

skoperturi potenzjalment titolizzati ma 

jkunx ta' inqas minn 100 fl-oriġini; 

(c) iż-żamma ta' skoperturi magħżulin 

b'mod aleatorju, ekwivalenti għal xejn 

inqas minn 20 % tal-valur nominali tal-

iskoperturi titolizzati, meta t-tali skoperturi 

mhux titolizzati kienu jiġu titolizzati fit-

titolizzazzjoni, diment li n-numru ta' 

skoperturi potenzjalment titolizzati ma 

jkunx ta' inqas minn 100 fl-oriġini; 

Or. it 

 

Emenda  258 

Jakob von Weizsäcker 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ir-ritensjoni ta' skoperturi magħżula 

b'mod aleatorju, ekwivalenti għal mhux 

inqas minn 5 % tal-valur nominali tal-

iskoperturi titolizzati, fejn tali skoperturi 

mhux titolizzati normalment kienu jkunu 

titolizzati fit-titolizzazzjoni, bil-

kondizzjoni li n-numru ta' skoperturi 

potenzjalment titolizzati ma jkunx inqas 

minn 100 fil-bidu; 

(c) ir-ritensjoni ta' skoperturi magħżula 

b'mod aleatorju, ekwivalenti għal mhux 

inqas minn 20 % tal-valur nominali tal-

iskoperturi titolizzati, fejn tali skoperturi 

mhux titolizzati normalment kienu jkunu 

titolizzati fit-titolizzazzjoni, bil-

kondizzjoni li n-numru ta' skoperturi 

potenzjalment titolizzati ma jkunx inqas 

minn 100 fil-bidu; 

Or. en 

 

Emenda  259 

Molly Scott Cato 

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

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ir-ritensjoni ta' skoperturi magħżula 

b'mod aleatorju, ekwivalenti għal mhux 

inqas minn 5 % tal-valur nominali tal-

iskoperturi titolizzati, fejn tali skoperturi 

mhux titolizzati normalment kienu jkunu 

titolizzati fit-titolizzazzjoni, bil-

kondizzjoni li n-numru ta' skoperturi 

potenzjalment titolizzati ma jkunx inqas 

minn 100 fil-bidu; 

(c) ir-ritensjoni ta' skoperturi magħżula 

b'mod aleatorju, ekwivalenti għal mhux 

inqas mill-perċentwal determinat skont il-

paragrafu 1 tal-valur nominali tal-

iskoperturi titolizzati, fejn tali skoperturi 

mhux titolizzati normalment kienu jkunu 

titolizzati fit-titolizzazzjoni, bil-

kondizzjoni li n-numru ta' skoperturi 

potenzjalment titolizzati ma jkunx inqas 

minn 100 fil-bidu; 

Or. en 

 

Emenda  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-assorbiment tas-segment tal-

ewwel tat-telf u, meta t-tali assorbiment 

ma jkunx jammonta għal 5% tal-valur 

nominali tal-iskoperturi titolizzati, jekk 

hemm bżonn, segmenti oħrajn bl-istess 

profil ta' riskju jew wieħed iktar sever 

minn dawk ittrasferiti jew mibjugħin lil 

investituri u li ma jimmaturawx qabel 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lill-

investituri, sabiex l-assorbiment totali ma 

jkunx inqas minn 5% tal-valur nominali 

tal-iskoperturi titolizzati; 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-assorbiment tas-segment tal-

ewwel tat-telf u, meta t-tali assorbiment ma 

jkunx jammonta għal 5% tal-valur 

nominali tal-iskoperturi titolizzati, jekk 

hemm bżonn, segmenti oħrajn bl-istess 

profil ta' riskju jew wieħed iktar sever minn 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lil 

investituri u li ma jimmaturawx qabel 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lill-

investituri, sabiex l-assorbiment totali ma 

jkunx inqas minn 5% tal-valur nominali 

tal-iskoperturi titolizzati; 

(d) l-assorbiment tas-segment tal-

ewwel tat-telf u, meta t-tali assorbiment ma 

jkunx jammonta għal 25 % tal-valur 

nominali tal-iskoperturi titolizzati, jekk 

hemm bżonn, segmenti oħrajn bl-istess 

profil ta' riskju jew wieħed iktar sever minn 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lil 

investituri u li ma jimmaturawx qabel 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lill-

investituri, sabiex l-assorbiment totali ma 

jkunx inqas minn 25 % tal-valur nominali 

tal-iskoperturi titolizzati; 

Or. en 

 

Emenda  262 

Jakob von Weizsäcker 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-assorbiment tas-segment tal-

ewwel tat-telf u, meta t-tali assorbiment ma 

jkunx jammonta għal 5% tal-valur 

nominali tal-iskoperturi titolizzati, jekk 

hemm bżonn, segmenti oħrajn bl-istess 

profil ta' riskju jew wieħed iktar sever minn 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lil 

investituri u li ma jimmaturawx qabel 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lill-

investituri, sabiex l-assorbiment totali ma 

jkunx inqas minn 5% tal-valur nominali 

tal-iskoperturi titolizzati; 

(d) l-assorbiment tas-segment tal-

ewwel tat-telf u, meta t-tali assorbiment ma 

jkunx jammonta għal 20 % tal-valur 

nominali tal-iskoperturi titolizzati, jekk 

hemm bżonn, segmenti oħrajn bl-istess 

profil ta' riskju jew wieħed iktar sever minn 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lil 

investituri u li ma jimmaturawx qabel 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lill-

investituri, sabiex l-assorbiment totali ma 

jkunx inqas minn 5% tal-valur nominali 

tal-iskoperturi titolizzati; 

Or. en 
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Emenda  263 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-assorbiment tas-segment tal-

ewwel tat-telf u, meta t-tali assorbiment ma 

jkunx jammonta għal 5% tal-valur 

nominali tal-iskoperturi titolizzati, jekk 

hemm bżonn, segmenti oħrajn bl-istess 

profil ta' riskju jew wieħed iktar sever minn 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lil 

investituri u li ma jimmaturawx qabel 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lill-

investituri, sabiex l-assorbiment totali ma 

jkunx inqas minn 5% tal-valur nominali 

tal-iskoperturi titolizzati; 

(d) l-assorbiment tas-segment tal-

ewwel tat-telf u, meta t-tali assorbiment ma 

jkunx jammonta għall-perċentwal 

determinat skont il-paragrafu 1 tal-valur 

nominali tal-iskoperturi titolizzati, jekk 

hemm bżonn, segmenti oħrajn bl-istess 

profil ta' riskju jew wieħed iktar sever minn 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lil 

investituri u li ma jimmaturawx qabel 

dawk ittrasferiti jew mibjugħin lill-

investituri, sabiex l-assorbiment totali ma 

jkunx inqas minn 5% tal-valur nominali 

tal-iskoperturi titolizzati; 

Or. en 

 

Emenda  264 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-assorbiment ta' skopertura tal-

ewwel telf ta' mhux inqas minn 5 % minn 

kull skopertura titolizzata fit-

titolizzazzjoni. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Tħassir skont il-projbizzjoni fuq ir-rititolizzazzjoni. 
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Emenda  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-assorbiment ta' skopertura tal-

ewwel telf ta' mhux inqas minn 5 % minn 

kull skopertura titolizzata fit-

titolizzazzjoni. 

(e) l-assorbiment ta' skopertura tal-

ewwel telf ta' mhux inqas minn 25 % minn 

kull skopertura titolizzata fit-

titolizzazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-assorbiment ta' skopertura tal-

ewwel telf ta' mhux inqas minn 5 % minn 

kull skopertura titolizzata fit-

titolizzazzjoni. 

(e) l-assorbiment ta' skopertura tal-

ewwel telf ta' mhux inqas minn 20 % minn 

kull skopertura titolizzata fit-

titolizzazzjoni. 

Or. it 

 

Emenda  267 

Jakob von Weizsäcker 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-assorbiment ta' skopertura tal-

ewwel telf ta' mhux inqas minn 5 % minn 

kull skopertura titolizzata fit-

titolizzazzjoni. 

(e) l-assorbiment ta' skopertura tal-

ewwel telf ta' mhux inqas minn 20 % minn 

kull skopertura titolizzata fit-

titolizzazzjoni. 

Or. en 
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Emenda  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) istituzzjonijiet li għalihom jiġi 

assenjat piż tar-riskju ta' 50 % jew inqas 

skont il-Parti Tlieta, Titolu II, Kapitolu 2 

tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt c 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) istituzzjonijiet li għalihom jiġi 

assenjat piż tar-riskju ta' 50% jew inqas 

skont il-Parti Tlieta, Titolu II, Kapitolu 2 

tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal 

tranżazzjonijiet ibbażati fuq indiċi ċar, 

trasparenti u aċċessibbli, fejn l-entitajiet 

referenzjarji sottostanti jkunu identiċi 

għal dawk li jiffurmaw indiċi tal-entitajiet 

imħassar 
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li jkun negozjat ħafna, jew ikunu titoli 

kummerċjabbli oħra għajr pożizzjonijiet 

ta' titolizzazzjoni. 

Or. it 

 

Emenda  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal 

tranżazzjonijiet ibbażati fuq indiċi ċar, 

trasparenti u aċċessibbli, fejn l-entitajiet 

referenzjarji sottostanti jkunu identiċi 

għal dawk li jiffurmaw indiċi tal-entitajiet 

li jkun negozjat ħafna, jew ikunu titoli 

kummerċjabbli oħra għajr pożizzjonijiet 

ta' titolizzazzjoni. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 6 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Awtorità Bankarja Ewropea 

(EBA), f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

(ESMA) u l-Awtorità Ewropea tal-

Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 

(EIOPA) għandha tiżviluppa abbozz ta' 

standards tekniċi regolatorji biex 

tispeċifika f'dettall ikbar ir-rekwiżit ta' 

ritensjoni tar-riskju, b'mod partikolari fir-

rigward ta': 

6. Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) 

għandu jiżgura u jivverifika li l-Awtorità 

Bankarja Ewropea (EBA), f'kooperazzjoni 

mill-qrib mal-Awtorità Ewropea tat-Titoli 

u s-Swieq (ESMA) u l-Awtorità Ewropea 

tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-

Xogħol (EIOPA) tiżviluppa abbozz ta' 

standards tekniċi regolatorji biex 

tispeċifika f'dettall ikbar ir-rekwiżit ta' 

ritensjoni tar-riskju, b'mod partikolari fir-

rigward ta': 
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Or. it 

 

Emenda  273 

Paul Tang 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 6 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Awtorità Bankarja Ewropea 

(EBA), f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

(ESMA) u l-Awtorità Ewropea tal-

Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 

(EIOPA) għandha tiżviluppa abbozz ta' 

standards tekniċi regolatorji biex 

tispeċifika f'dettall ikbar ir-rekwiżit ta' 

ritensjoni tar-riskju, b'mod partikolari fir-

rigward ta': 

6. L-Awtorità Bankarja Ewropea 

(EBA), f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

(ESMA) u l-Awtorità Ewropea tal-

Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 

(EIOPA) għandha tiżviluppa abbozz ta' 

standards tekniċi regolatorji biex temenda 

l-livell ta' ritensjoni tar-riskju meta l-Bord 

Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 

(BERS) jipproponi li jiddevja mil-livell ta' 

20 % stabbilit f'dan l-Artikolu u biex 
tispeċifika f'dettall ikbar ir-rekwiżit ta' 

ritensjoni tar-riskju, b'mod partikolari fir-

rigward ta': 

Or. en 

 

Emenda  274 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 6 – punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-kejl tal-livell ta' ritensjoni 

msemmi fil-paragrafu 1; 

(b) il-kejl tal-livell ta' ritensjoni u l-

MRBS imsemmija fil-paragrafu 1; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ara l-emenda tal-Ħodor tal-Artikolu 4.1. 
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Emenda  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 6 – punt e – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni 

biex tadotta l-istandards tekniċi 

regolatorji msemmijin fl-ewwel 

subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 

tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 4a 

 1. Maniġer indipendenti u awtorizzat 

għandu jimmaniġġja l-SSPE fl-interess 

tal-investituri. 

 2. Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 

bħala maniġer tal-SSPE għandha ssir 

mal-awtorità kompetenti li għandha 

tivverifika: 

 (a) l-indipendenza tal-maniġer mill-

isponsor u l-oriġinatur jew l-effettività tal-

organizzazzjoni biex tillimita l-kunflitti ta' 

interess; kif ukoll 

 (b) il-kompetenza tal-maniġer biex 

iwettaq l-obbligi stabbiliti fil-paragrafu 3. 

 3. Il-maniġer li għalih hemm 

referenza fil-paragrafu 1 għandu jkun 

responsabbli għal li ġej: 

 (a) il-kontroll tal-eliġibbiltà u l-

kwalità tal-assi matul il-ħajja tat-
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titolizzazzjoni; 

 (b) il-verifika ta' kampjun tal-

iskoperturi sottostanti kif meħtieġ fl-

Artikolu 10(2); 

 (c) il-verifika tal-flussi tal-flus servuti 

mill-assi u l-kaskata tal-pagamenti ta' 

investiment fuq bażi kontinwa; 

 (d) l-evitar ta' kunflitti ta' interess jew 

l-immaniġġjar u d-divulgazzjoni ta' dawk 

il-kunflitti fl-interess tal-investituri; 

 (e) l-immaniġġjar tar-riskji, inklużi r-

riskji operattivi; kif ukoll 

 (f) fejn it-titolizzazzjoni hija STS, l-

iżgurar li t-titolizzazzjoni tissodisfa r-

rekwiżiti kollha tat-Taqsima 1 jew tat-

Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu. 

 4. L-ESMA għandha tiżviluppa 

abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li 

jispeċifikaw ir-rwol tal-maniġer tal-SSPE. 

L-ESMA għandha tippreżenta dak l-

abbozz ta' standards tekniċi regolatorji 

lill-Kummissjoni sa 6 xhur wara d-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

 Qiegħda tiġi ddelegata s-setgħa lill-

Kummissjoni biex tadotta l-istandards 

tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel 

subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 

tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010. 

Or. en 

 

Emenda  277 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – titolu 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Rekwiżiti ta' trasparenza għall-oriġinaturi, 

għall-isponsors u għall-SSPEs 

Rekwiżiti ta' trasparenza għall-oriġinaturi, 

għall-isponsors, għall-SSPEs u għall-

investituri 
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Or. en 

 

Emenda  278 

Neena Gill 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE ta' 

titolizzazzjoni , skont il-paragrafu 2, 

għandhom tal-inqas jagħmlu din l-

informazzjoni disponibbli għad-detenturi 

ta' pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u għall-

awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-

Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament. 

1. Biex jinkiseb u jiġi promoss il-

fluss ta' informazzjoni f'ħin reali dwar it-

titolizzazzjonijiet STS, biex jitnaqqsu l-

assimetriji ta' informazzjoni bejn il-

bejjiegħ tar-riskju u x-xerrej tar-riskju, 

biex titjieb it-trasparenza tas-suq aggregat 

u biex tiġi appoġġjata l-emerġenza tad-

dixxiplina tas-suq, se jinħoloq repożitorju 

tad-dejta. Dan ir-repożitorju tad-dejta 

għandu jkun magħruf bħala r-

"Repożitorju Ewropew tad-Dejta dwar it-

Titolizzazzjoni" (ESDR). L-ESDR se jaqdi 

r-rwol t'hawn fuq bħala entità waħedha, 

newtrali, mingħajr skop ta' qligħ. L-

ESDR għandu jiġi stabbilit mill-

Kummissjoni fl-istess waqt tad-data ta' 

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u 

wara konsultazzjoni mar-rappreżentanti 

tal-STS oriġinatur, l-STS investitur u 

komunitajiet superviżorji tal-STS (il-

"Kostitwenti" tal-ESDR). L-istruttura 

legali u l-governanza tal-ESDR għandha 

ssegwi struttura simili għal dik użata 

għall-Identifikatur Globali tal-Entitajiet 

Ġuridiċi. Il-pubblikazzjonijiet tal-ESDR 

għandhom jiddaħħlu b'mod gradwali 

wara malajr kemm jista' jkun u b'mod 

prattiku. L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE 

ta' titolizzazzjoni , skont il-paragrafu 2, 

għandhom jgħaddu l-komunikazzjonijiet 

legalment meħtieġa kollha għad-detenturi 

ta' pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u għall-

awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-

Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament bl-użu 

ta' mezzi tal-komunikazzjoni li għandhom 

jiġu stabbiliti mill-ESDR. Dan l-obbligu 

se jkompli sakemm l-investituri kollha 
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jkunu tħallsu lura u se jinkludi: 

Or. en 

 

Emenda  279 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE 

ta' titolizzazzjoni , skont il-paragrafu 2, 

għandhom tal-inqas jagħmlu din l-

informazzjoni disponibbli għad-detenturi 

ta' pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u għall-

awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-

Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament. 

1. L-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE 

ta' titolizzazzjoni, skont il-paragrafu 2, 

għandhom jiżguraw li: 

 (a) fil-każ ta' titolizzazzjoni pubblika, 

tal-inqas l-informazzjoni stabbilita fil-

paragrafu 1a għandha tkun disponibbli 

għall-pubbliku; 

 (b) fil-każ ta' titolizzazzjoni privata, 

tal-inqas l-informazzjoni stabbilita fil-

paragrafu 1b għandha tkun disponibbli 

għall-investituri u, fuq talba, għall-

awtoritajiet kompetenti nazzjonali kif 

imsemmi fl-Artikolu 15 ta' dan ir-

Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-titolizzazzjoni privata ma teħtieġx l-istess livelli ta' rekwiżiti ddettaljati għal divulgazzjoni 

lill-investituri bħala titolizzazzjoni pubblika. In-natura ta' tranżazzjoni privata hija li l-

emittenti u l-investituri għandhom jaqblu dwar divulgazzjoni bejniethom. Preskrizzjoni 

ddettaljata se toħloq diżinċentiv qawwi għall-parteċipanti fis-suq biex jidħlu fi 

tranżazzjonijiet privati. 
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Emenda  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE ta' 

titolizzazzjoni , skont il-paragrafu 2, 

għandhom tal-inqas jagħmlu din l-

informazzjoni disponibbli għad-detenturi 

ta' pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u għall-

awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-

Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament. 

1. L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE ta' 

titolizzazzjoni , skont il-paragrafu 2, 

għandhom tal-inqas jagħmlu din l-

informazzjoni disponibbli għad-detenturi 

ta' pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u għall-

awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-

Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament. 

 Fil-każ tal-ABCP, l-informazzjoni 

deskritta fil-punti (a), (c)(ii) u (e)(i) 

għandha tkun disponibbli f'forma 

aggregata lid-detenturi ta' pożizzjoni ta' 

titolizzazzjoni. 

 F'każ ta' programm ABCP appoġġjat 

b'mod sħiħ skont it-tifsira tal-

Artikolu 2(21), l-ebda dokumentazzjoni ta' 

tranżazzjoni ma għandha tiġi divulgata 

lill-investituri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Information about the underlying exposures described in points (a), (c)(ii) and (e)(i) shall 

only be made available in an aggregate form.It should, furthermore, be clarified that in the 

case of a fully supported ABCP programme only documentation at the programme level but 

no transaction documentation shall be disclosed to investors. Due to the full support by the 

sponsor, the investor is not directly exposed to the risks at transaction level. In combination 

with the monthly investor reports required under (e) the investor will have all relevant 

information to assess his risk position. The relevant transaction documentation will be 

disclosed to the liquidity facility provider (and other holders of securitisation positions at the 

transaction level), which are exposed to the risk of the underlying exposures. This would be in 

line with Criterion 16 proposed in the EBA's Report on Qualifying Securitisation of 7 July 

2015. 

 

Emenda  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE 

ta' titolizzazzjoni , skont il-paragrafu 2, 

għandhom tal-inqas jagħmlu din l-

informazzjoni disponibbli għad-detenturi 

ta' pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u għall-

awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-

Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament. 

1. L-oriġinatur u l-isponsor ta' 

titolizzazzjoni , skont il-paragrafu 2, 

għandhom tal-inqas jagħmlu din l-

informazzjoni disponibbli għad-detenturi 

ta' pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u għall-

awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-

Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-obbligi tal-SSPE huma ġeneralment limitati għat-trasferiment tal-fluss tal-flus iġġenerat 

mill-assi lid-detenturi tal-ekwità u tad-dejn. Dan ma għandu l-ebda influwenza fuq l-

istabbiliment jew il-ġestjoni tat-titolizzazzjoni nnifisha, jew kwalunkwe influwenza jew 

għarfien indipendenti tal-prestazzjoni tal-assi sottostanti. 

 

Emenda  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) informazzjoni dwar l-iskoperturi li 

huma sottostanti għat-titolizzazzjoni fuq 

bażi trimestrali jew, fil-każ ta' ABCP, 

informazzjoni fuq ir-riċevibbli sottostanti 

jew il-pretensjonijiet ta' kreditu fuq bażi 

ta' kull xahar; 

(a) informazzjoni dwar l-iskoperturi li 

huma sottostanti għat-titolizzazzjoni fuq 

bażi trimestrali; 

Or. it 

 

Emenda  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) informazzjoni dwar l-iskoperturi li 

huma sottostanti għat-titolizzazzjoni fuq 

bażi trimestrali jew, fil-każ ta' ABCP, 

informazzjoni fuq ir-riċevibbli sottostanti 

jew il-pretensjonijiet ta' kreditu fuq bażi ta' 

kull xahar; 

(a) informazzjoni dwar l-iskoperturi li 

huma sottostanti għat-titolizzazzjoni fuq 

bażi trimestrali jew, fil-każ ta' ABCP, 

informazzjoni fil-qosor fuq ir-riċevibbli 

sottostanti jew il-pretensjonijiet ta' kreditu 

fuq bażi ta' kull xahar. 

 Informazzjoni fil-qosor dwar ir-riċevibbli 

sottostanti jew il-pretensjonijiet ta' kreditu 

għandha tkun informazzjoni ġenerali fil-

livell tal-programm rigward it-tipi ta' 

skoperturi trasferiti lill-veikolu tal-ABCP 

u informazzjoni oħra li tirrelata ma' kull 

kategorija ta' skoperturi. Din ma 

għandhiex tkun informazzjoni relatata 

ma' skoperturi individwali. 

 L-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE 

jistgħu jipprovdu informazzjoni 

addizzjonali lil hinn mir-rekwiżiti f'dan l-

Artikolu jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan, 

inkluż fil-każ tal-ABCP. 

Or. en 

 

Emenda  284 

Jonás Fernández 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE 

ta' titolizzazzjoni, skont il-paragrafu 2, 

għandhom jagħmlu l-informazzjoni 

deskritta fil-punti (a) sa (h) tal-

paragrafu 1 disponibbli għall-ESMA. 

Barra minn hekk, huma għandhom 

jittrażmettu kwalunkwe informazzjoni 

oħra meħtieġa biex tiġi kkalkulata l-Kirb 

għal kwalunkwe tip ta' investitur. It-

trażmissjoni ta' dik l-informazzjoni 
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għandha tkun fl-istess ħin għad-detenturi 

ta' pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u għall-

awtoritajiet kompetenti msemmija fl-

Artikolu 15. 

 L-ESMA għandha tippubblika l-

informazzjoni dwar is-self sottostanti 

deskritt fil-punt (a) tal-paragrafu 1 b'mod 

anonimu fuq paġna elettronika ddedikata, 

b'kunsiderazzjoni tad-differenzi bejn 

tranżazzjonijiet privati u pubbliċi, ir-regoli 

tal-protezzjoni tad-dejta u t-tħassib 

leġittimu dwar il-privatezza u s-sigriet 

kummerċjali. Dik il-paġna elettronika 

ddedikata għandha tkun magħrufa bħala 

r-"Repożitorju Ewropew tad-Dejta dwar 

it-Titolizzazzjoni". L-ESMA għandha 

timponi fuq l-oriġinatur, l-isponsor u l-

SSPE ta' titolizzazzjoni l-ispejjeż għat-

twaqqif u ż-żamma tar-Repożitorju 

Ewropew tad-Dejta dwar it-

Titolizzazzjoni. 

 L-ESMA tista' tiddelega dan l-obbligu lil 

parti terza, sakemm il-parti terza 

inkwistjoni tikkonforma mas-salvagwardji 

applikabbli dwar is-sjieda tad-dejta, l-

aċċess għall-informazzjoni u r-regoli 

dwar l-akkwist. 

 Ir-Repożitorju Ewropew tad-Dejta dwar 

it-Titolizzazzjoni għandu jippubblika 

perjodikament dejta aggregata fil-livell 

tal-industrija dwar ir-rati ta' 

parteċipazzjoni fis-suq, dejta dwar it-

trasferimenti tar-riskju bejn istituzzjonijiet 

finanzjarji, inklużi trasferimenti ta' riskju 

transkonfinali, u kwalunkwe żvilupp ieħor 

li jista' jitqies li jżid ir-riskji sistemiċi. 

 Ir-Repożitorju Ewropew tad-Dejta dwar 

it-Titolizzazzjoni għandu jkun stabbilit sa 

... [sena wara d-data tal-applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament], f'kooperazzjoni mal-

awtoritajiet kompetenti nnominati skont l-

Artikolu 15 u wara konsultazzjoni mar-

rappreżentanti tal-industrija. 

 Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta' 

dejta personali, skont l-applikazzjoni ta' 

dan il-paragrafu, għandhom isiru skont 

ir-regoli dwar it-trasferiment ta' dejta 
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personali kif stabbilit fir-Regolament 

(UE) Nru 2016/679 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (ir-Regolament 

dwar il-Protezzjoni tad-Data). 

Or. en 

 

Emenda  285 

Neena Gill 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE 

ta' titolizzazzjoni, skont il-paragrafu 2, 

għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni 

deskritta fil-punti (a) sa (h) tal-

paragrafu 1 lid-detenturi ta' pożizzjoni ta' 

titolizzazzjoni u lill-awtoritajiet 

kompetenti msemmija fl-Artikolu 15 

permezz ta' servizz ta' komunikazzjoni 

pprovdut mill-ESDR biex jagħmlu dan. 

 L-ESDR għandu juża l-fluss ta' 

informazzjoni permezz tas-sistema ta' 

komunikazzjonijiet biex jiġbor u 

jippubblika perjodikament dejta aggregata 

fil-livell industrijali dwar ir-rati ta' 

parteċipazzjoni fis-suq, it-trasferimenti 

tar-riskju bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji, 

inkluż it-trasferimenti tar-riskju 

trasnkonfinali, u kwalunkwe dejta oħra li 

l-korp ta' tmexxija tal-ESDR jista' jqis 

rilevanti għall-ksib tal-iskop tal-ESDR, kif 

definit fl-Artikolu. L-ESDR se jipprovdi 

wkoll aċċess ikkontrollat għall-

informazzjoni dwar self sottostanti 

deskritt fil-punt (a) tal-paragrafu 1. Huwa 

se jagħmel dan bl-użu ta' formats ta' 

pubblikazzjoni u proċeduri mifthiema 

minn qabel biex jitqiesu d-differenzi bejn 

it-tranżazzjonijiet privati u pubbliċi, ir-

regoli tal-protezzjoni tad-dejta u t-tħassib 

dwar il-privatezza leġittima u s-sigriet 

kummerċjali. L-ESDR għandu jimponi 
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fuq l-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE ta' 

titolizzazzjoni għall-ispejjeż għat-twaqqif 

u ż-żamma tal-operazzjonijiet fuq bażi 

mingħajr skop ta' qligħ. L-ESDR se 

jikkonforma mas-salvagwardji applikabbli 

dwar is-sjieda tad-dejta, l-aċċess għall-

informazzjoni u r-regoli dwar l-akkwist. 

 Il-governanza tal-ESDR se timita l-

istruttura ta' governanza żviluppata għall-

Global LEI Foundation (GLEIF). 

 L-ESDR għandu jitwaqqaf fl-istess waqt 

mad-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament, f'kooperazzjoni mal-

awtoritajiet kompetenti nnominati skont l-

Artikolu 15. . 

 Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta' 

dejta personali, skont l-applikazzjoni ta' 

dan il-paragrafu, għandhom isiru skont 

ir-regoli dwar it-trasferiment ta' dejta 

personali kif stabbilit fir-Regolament 

(UE) Nru 2016/679 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (ir-Regolament 

dwar il-Protezzjoni tad-Data)1a. 

Or. en 

 

Emenda  286 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt b - punt via (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (via) informazzjoni dwar il-proċess ta' 

klassifikar tal-kreditu segwit għall-assi 

sottostanti fit-titolizzazzjoni, kemm jekk l-

oriġinatur, jekk istituzzjoni ta' kreditu, 

juża l-approċċi IRB jew AIRB 

standardizzati għall-kalkolu ta' rekwiżiti 

tal-kapital ta' kreditu u l-evoluzzjoni 

storika ta' self mhux produttiv sottoskritt 

mill-oriġinatur; 
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Or. en 

 

Emenda  287 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c – punt ii 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) dettalji dwar il-karatteristiċi tal-

iskopertura, il-flussi tal-flus, it-titjib tal-

kreditu u l-karatteristiċi tal-appoġġ ta' 

likwidità; 

(ii) dettalji dwar il-karatteristiċi tal-

iskopertura, il-flussi tal-flus, il-kaskata ta' 

telf, it-titjib tal-kreditu u l-karatteristiċi tal-

appoġġ ta' likwidità; 

Or. en 

 

Emenda  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) rapporti trimestrali għall-investituri 

jew, fil-każ ta' ABCP, rapporti ta' kull 

xahar għall-investituri, li fihom dawn li 

ġejjin: 

(e) rapporti trimestrali għall-investituri 

li fihom dawn li ġejjin: 

Or. it 

 

Emenda  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e – punt i 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) id-dejta materjalment relevanti 

kollha dwar il-kwalità kreditizja u l-

(i) id-dejta materjalment relevanti 

kollha dwar il-kwalità kreditizja u l-
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prestazzjoni tal-iskoperturi sottostanti; prestazzjoni tal-iskoperturi sottostanti; Fil-

każ tal-ABCP din id-dejta tista' tkun dejta 

ġenerali skont il-kategorija tal-assi; 

Or. en 

 

Emenda  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e – punt ii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

ii) dejta fuq il-flussi tal-flus iġġenerati 

mill-iskoperturi sottostanti u mill-

obbligazzjonijiet tat-titolizzazzjoni, ħlief 

għall-ABCP, u informazzjoni dwar il-ksur 

ta' kwalunkwe xkattatur li jimplika bidliet 

fil-prijorità ta' pagamenti jew is-

sostituzzjoni ta' xi kontroparti; 

ii) dejta fuq il-flussi tal-flus iġġenerati 

mill-iskoperturi sottostanti u mill-

obbligazzjonijiet tat-titolizzazzjoni, u 

informazzjoni dwar il-ksur ta' kwalunkwe 

xkattatur li jimplika bidliet fil-prijorità ta' 

pagamenti jew is-sostituzzjoni ta' xi 

kontroparti; 

Or. it 

 

Emenda  291 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e – punt iii 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(iii) informazzjoni dwar ir-riskju ritenut 

skont l-Artikolu 4 u l-informazzjoni 

meħtieġa skont il-paragrafu 3. 

(iii) informazzjoni dwar ir-riskju ritenut, 

inkluż min iżommu u kif jiġi ritenut, 
skont: 

 - l-Artikolu 4, fil-każ ta' 

titolizzazzjoni maħruġa fid-data jew wara 

d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament jew ta' titolizzazzjoni li 

għaliha japplika dan ir-Regolament skont 

l-Artikolu 28(4a); jew 

 - kwalunkwe rekwiżit applikabbli 

skont l-Artikolu 28(4b), fil-każ ta' 
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titolizzazzjoni maħruġa qabel id-data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan huwa konsistenti mal-intenzjoni ġenerali li tingħata anterjorità fid-dispożizzjonijiet 

tranżitorji fir-rigward tar-ritensjoni tar-riskju. 

 

Emenda  292 

Molly Scott Cato 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e – punt iiia (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (iiia) informazzjoni dwar l-investituri 

fit-titolizzazzjoni, inkluż il-pajjiż ta' 

stabbiliment tagħhom, is-settur u dak tas-

sid ta' benefiċċju finali tagħhom, id-daqs 

tal-investiment tagħhom u għal liema 

porzjon tat-titolizzazzjoni jirrelata 

miegħu; 

Or. en 

 

Emenda  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g – punt v – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-informazzjoni deskritta fis-subparagrafi 

(a) u (e) tkun disponibbli fl-istess żmien 

kull trimestru mhux iktar tard minn xahar 

wara d-data li fiha jrid jitħallas l-imgħax. 

Rigward it-titolizzazzjonijiet ABCP, l-

informazzjoni deskritta fis-subparagrafi 

(a) u (e) għandha tkun disponibbli fl-

L-informazzjoni deskritta fis-subparagrafi 

(a) u (e) tkun disponibbli fl-istess żmien 

kull trimestru mhux iktar tard minn xahar 

wara d-data li fiha jrid jitħallas l-imgħax. 
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istess żmien kull xahar, mhux iktar tard 

minn xahar wara d-data li fiha jrid 

jitħallas l-imgħax. 

Or. it 

 

Emenda  294 

Michael Theurer 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g – punt v – paragrafu 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-informazzjoni deskritta fis-subparagrafi 

(f) u (g) għandha tkun disponibbli mingħajr 

dewmien. 

L-informazzjoni deskritta fis-subparagrafi 

(f) u (g) għandha tkun disponibbli mingħajr 

dewmien. 

 Meta jikkonformaw ma' dan il-paragrafu, 

l-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE ta' 

titolizzazzjoni għandhom jikkonformaw 

mal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni li 

tirregola l-protezzjoni tal-kunfidenzjalità 

tal-informazzjoni u l-ipproċessar tad-dejta 

personali sabiex jiġi evitat ksur potenzjali 

ta' tali leġiżlazzjoni kif ukoll kwalunkwe 

obbligu ta' kunfidenzjalità rigward 

informazzjoni dwar klijenti, mutwanti 

oriġinali jew debituri, sakemm tali 

informazzjoni kunfidenzjali ma tkunx 

anonimizzata jew aggregata. B'mod 

partikolari, fir-rigward tal-informazzjoni 

msemmija fil-punt (b) l-oriġinatur, l-

isponsor u l-SSPE jistgħu jipprovdu 

sinteżi tad-dokumentazzjoni kkonċernata. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi ċċarat li l-banek għandhom jikkonformaw mal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni li 

tirregola l-protezzjoni tal-kunfidenzjalità ta' sorsi ta' informazzjoni u d-dejta personali. Barra 

minn hekk, id-dejta kunfidenzjali relatata mal-klijenti, il-mutwanti oriġinali jew id-debituri 

għandha tiġi divulgata biss b'mod anonimu u aggregat. 
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Emenda  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g – punt v – paragrafu 4a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-oriġinaturi u l-isponsors għandhom 

jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet f'dan 

l-Artikolu sal-limitu permissibbli skont il-

liġi nazzjonali u tal-Unjoni rilevanti li 

tirregola l-ipproċessar tad-dejta personali 

u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi ċċarat li l-oriġinaturi u l-isponsors ma għandhomx imorru lil hinn mil-

leġiżlazzjoni rilevanti dwar il-protezzjoni tad-dejta sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 

trasparenza ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  296 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Għal titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-

informazzjoni li ġejja għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku: 

 (a) informazzjoni dwar l-iskoperturi 

sottostanti tat-titolizzazzjoni fuq bażi 

trimestrali; 

 (b) fejn applikabbli, dawn id-

dokumenti, inkluża deskrizzjoni dettaljata 

tal-prijorità tal-pagamenti tat-

titolizzazzjoni: 

 (i) id-dokument tal-offerta finali jew 

il-prospett flimkien mad-dokumenti tat-

tranżazzjoni ta' għeluq, esklużi l-
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opinjonijiet ġuridiċi; 

 (ii) għal titolizzazzjoni tradizzjonali, il-

ftehim ta' bejgħ ta' assi, l-assenjament, 

in-novazzjoni jew il-ftehim ta' 

trasferiment u kwalunkwe dikjarazzjoni 

ta' fiduċja; 

 (iii) il-ftehimiet tad-derivattivi u tal-

garanziji u kwalunkwe dokument rilevanti 

dwar l-arranġamenti ta' 

kollateralizzazzjoni li fihom l-iskoperturi 

titolizzati jibqgħu skoperturi tal-

oriġinatur; 

 (iv) il-ftehimiet ta' servizzjar, servizzjar 

ta' riserva, ammininistrazzjoni u 

mmaniġġjar tal-flus; 

 (v) l-att fiduċjarju, l-att ta' sikurezza, 

il-ftehim tal-aġenzija, il-ftehim tal-kont 

tal-bank, il-kuntratt ta' investiment 

garantit, it-termini inkorporati jew il-

qafas fiduċjarju prinċipali jew il-ftehim 

ta' definizzjonijiet prinċipali jew 

dokumentazzjoni legali bħal din b'valur 

legali ekwivalenti; 

 (vi) kwalunkwe ftehim rilevanti bejn il-

kredituri, dokumenti dwar id-derivattivi, 

ftehimiet ta' self subordinat, ftehimiet ta' 

self għal negozji ġodda u ftehimiet ta' 

faċilità ta' likwidità; 

 (vii) kwalunkwe dokumentazzjoni 

sottostanti oħra li hija essenzjali għall-

fehim tat-tranżazzjoni; 

 (c) fejn prospett ma jkunx tfassal 

f'konformità mad-Direttiva 2003/71/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[1], 

sommarju ta' tranżazzjoni jew ħarsa 

ġenerali lejn il-karatteristiċi ewlenin tat-

titolizzazzjoni li, fejn applikabbli, 

jinkludu: 

 (i) dettalji dwar l-istruttura tan-

negozju; 

 (ii) dettalji dwar il-karatteristiċi tal-

iskopertura, il-flussi tal-flus, it-titjib tal-

kreditu u l-karatteristiċi tal-appoġġ ta' 

likwidità; 
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 (iii) dettalji dwar id-drittijiet tal-vot 

tad-detenturi ta' pożizzjoni ta' 

titolizzazzjoni u r-relazzjoni tagħhom ma' 

kredituri titolizzati oħrajn; 

 (iv) lista tal-ixkattaturi u l-avvenimenti 

kollha msemmija fid-dokumenti pprovduti 

skont il-punt (b) li jista' jkollhom impatt 

materjali fuq il-prestazzjoni tal-istrument 

ta' titolizzazzjoni; 

 (v) id-dijagrammi tal-istruttura li 

fihom ħarsa ġenerali lejn it-tranżazzjoni, 

il-flussi tal-flus u l-istruttura tas-sjieda; 

 (d) fil-każ ta' titolizzazzjonijiet STS, 

in-notifika STS imsemmija fl-

Artikolu 14(1) ta' dan ir-Regolament; 

 (e) rapporti trimestrali għall-

investituri li fihom dawn li ġejjin: 

 (i) id-dejta materjalment rilevanti 

kollha dwar il-kwalità kreditizja u l-

prestazzjoni tal-iskoperturi sottostanti; 

 (ii) dejta dwar il-flussi tal-flus 

iġġenerati mill-iskoperturi sottostanti u 

mill-obbligazzjonijiet tat-titolizzazzjoni u 

l-informazzjoni dwar il-ksur ta' 

kwalunkwe xkattatur li jimplika bidliet fil-

prijorità ta' pagamenti jew is-sostituzzjoni 

ta' xi kontroparti; 

 (iii) informazzjoni dwar ir-riskju 

ritenut skont l-Artikolu 4 u l-

informazzjoni meħtieġa skont il-

paragrafu 3. 

 (f) fejn applikabbli, informazzjoni 

skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 

Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill[2] dwar abbuż minn 

informazzjoni privileġġata u 

manipulazzjoni tas-suq; 

 (g) meta ma jkunx japplika s-

subparagrafu (f), kwalunkwe avveniment 

sinifikanti bħal: 

 (i) ksur materjali tal-obbligi stabbiliti 

fid-dokumenti pprovduti skont il-punt (b), 

inklużi kwalunkwe rimedju, rinunzja jew 

kunsens li jiġu pprovduti wara b'rabta 
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mat-tali ksur; 

 (ii) bidla fil-karatteristiċi strutturali li 

tista' tħalli impatt materjali fuq il-

prestazzjoni tat-titolizzazzjoni; 

 (iii) bidla sinifikanti fil-karatteristiċi 

tar-riskju tat-titolizzazzjoni jew tal-

iskoperturi sottostanti; 

 (iv) fil-każ ta' titolizzazzjonijiet STS, 

meta t-titolizzazzjoni ma tibqax tissodisfa 

r-rekwiżiti STS jew meta l-awtoritajiet 

kompetenti jkunu ħadu azzjonijiet ta' 

rimedju jew amministrattivi; 

 (v) kwalunkwe emenda materjali 

għad-dokumenti ta' tranżazzjoni. 

 [1] Id-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

4 ta' Novembru 2003 dwar il-prospett li 

għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 

offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 

għall-kummerċ u li temenda d-

Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 345, 

31.12.2003, p. 64). 

 [2] Ir-Regolament (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  297 

Markus Ferber, Werner Langen 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE 

ta' titolizzazzjoni għandhom 
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jikkonformaw biss ma' din id-

dispożizzjoni sal-limitu permissibbli skont 

il-liġi nazzjonali u tal-Unjoni li tirregola 

l-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-

informazzjoni u l-ipproċessar tad-dejta 

personali u l-prinċipji ta' segretezza 

bankarja sabiex jiġi evitat ksur potenzjali 

ta' tali leġiżlazzjoni kif ukoll kwalunkwe 

obbligu ta' kunfidenzjalità rigward 

informazzjoni dwar klijenti, mutwanti 

oriġinali jew debituri, sakemm tali 

informazzjoni kunfidenzjali ma tkunx 

anonimizzata jew aggregata. B'mod 

partikolari, fir-rigward tal-informazzjoni 

msemmija fil-punt (b) l-oriġinatur, l-

isponsor u l-SSPE jistgħu jipprovdu 

sinteżi tad-dokumentazzjoni kkonċernata. 

L-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-

Artikolu 15 għandhom ikunu jistgħu 

jitolbu l-forniment lilhom ta' tali 

informazzjoni kunfidenzjali sabiex ikunu 

jistgħu jaqdu dmirijiethom skont dan ir-

Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The Commission's proposal as to the transparency requirements does not explicitly refer to 

any data protection law. Obligations to comply with data protection and confidentially 

requirements as regards sensitive personal information of the customers, the original lender 

or the debtor should be considered natural limits to the originators' disclosure obligations. It 

would enhance the legal certainty to specify that originators must not be forced to break data 

protection laws and confidentially obligations. The information interest of investors can be 

fulfilled in a comparable manner by anonymised or aggregated data as well. 

 

Emenda  298 

Neena Gill 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE ta' 

titolizzazzjoni għandhom jaħtru bejniethom 

2. L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE ta' 

titolizzazzjoni għandhom jaħtru bejniethom 
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entità li tissodisfa r-rekwiżiti ta' 

informazzjoni skont il-paragrafu 1. L-

oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE għandhom 

jiżguraw li l-informazzjoni tkun 

disponibbli mingħajr ħlas għad-detentur 

ta' pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u l-

awtoritajiet kompetenti, fil-ħin u b'mod 

ċar. L-entità maħtura biex tissodisfa r-

rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 

għandha tagħmel l-informazzjoni 

disponibbli permezz ta' sit web li għandu; 

entità li tissodisfa r-rekwiżiti ta' 

informazzjoni skont il-paragrafu 1 u l-

paragrafu 1a. L-oriġinatur, l-isponsor u l-

SSPE għandhom jiżguraw li l-

informazzjoni tkun ikkomunikata lill-

ESDR u lill-awtorità kompetenti mingħajr 

ebda ħlas, fil-ħin u b'mod ċar. 

Or. en 

 

Emenda  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE 

ta' titolizzazzjoni għandhom jaħtru 

bejniethom entità li tissodisfa r-rekwiżiti ta' 

informazzjoni skont il-paragrafu 1. L-

oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE għandhom 

jiżguraw li l-informazzjoni tkun 

disponibbli mingħajr ħlas għad-detentur ta' 

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u l-awtoritajiet 

kompetenti, fil-ħin u b'mod ċar. L-entità 

maħtura biex tissodisfa r-rekwiżiti 

stabbiliti fil-paragrafu 1 għandha tagħmel 

l-informazzjoni disponibbli permezz ta' sit 

web li għandu; 

2. L-oriġinatur u l-isponsor ta' 

titolizzazzjoni għandhom jaħtru bejniethom 

entità li tissodisfa r-rekwiżiti ta' 

informazzjoni skont il-paragrafu 1. L-

oriġinatur u l-isponsor għandhom jiżguraw 

li l-informazzjoni tkun disponibbli 

mingħajr ħlas għad-detentur ta' pożizzjoni 

ta' titolizzazzjoni u l-awtoritajiet 

kompetenti, fil-ħin u b'mod ċar. L-entità 

maħtura biex tissodisfa r-rekwiżiti 

stabbiliti fil-paragrafu 1 għandha tagħmel 

l-informazzjoni disponibbli permezz ta' sit 

web li għandu; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-obbligi tal-SSPE huma ġeneralment limitati għat-trasferiment tal-fluss tal-flus iġġenerat 

mill-assi lid-detenturi tal-ekwità u tad-dejn. Dan ma għandu l-ebda influwenza fuq l-

istabbiliment jew il-ġestjoni tat-titolizzazzjoni nnifisha, jew kwalunkwe influwenza jew 

għarfien indipendenti tal-prestazzjoni tal-assi sottostanti. 
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Emenda  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-ESMA, f'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-EBA u mal-EIOPA, għandha 

tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi 

regolatorji biex tispeċifika: 

3. Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) 

għandu jiżgura u jivverifika li l-ESMA, 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-EBA u mal-

EIOPA, tiżviluppa abbozz ta' standards 

tekniċi regolatorji biex tispeċifika: 

Or. it 

Emenda  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-informazzjoni li l-oriġinatur, l-

isponsor u l-SSPE għandhom jipprovdu 

sabiex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom 

skont il-paragrafu 1(a)  u (d)  u l-format 

tagħha permezz ta' mudelli standardizzati; 

(a) l-informazzjoni li l-oriġinatur, l-

isponsor u l-SSPE għandhom jipprovdu 

sabiex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom 

skont il-punti (a) u (e) tal-paragrafu 1 u l-

format tagħha permezz ta' mudelli 

standardizzati b'kont meħud tal-utilità tal-

informazzjoni għad-detentur tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, jekk il-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni hix għal 

żmien qasir u, fil-każ ta' tranżazzjoni 

ABCP, jekk hix appoġġjata b'mod sħiħ 

minn sponsor; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-ESMA, l-EBA u l-EIOPA għandhom iqisu l-utilità tal-informazzjoni għad-detentur tal-

pożizzjoni ta' titolizzazzjoni u fil-każ ta' tranżazzjoni ABCP, jekk hix appoġġjata b'mod sħiħ 

minn sponsor, meta jfasslu l-istandard tekniku regolatorju. 
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Emenda  302 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-informazzjoni li l-oriġinatur, l-

isponsor u l-SSPE għandhom jipprovdu 

sabiex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom 

skont il-paragrafu 1(a) u (d) u l-format 

tagħha permezz ta' mudelli standardizzati; 

(a) l-informazzjoni li l-oriġinatur, l-

isponsor jew l-SSPE għandhom jipprovdu 

sabiex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom 

skont il-paragrafu 1(a) u (d) u l-format 

tagħha permezz ta' mudelli standardizzati; 

Or. en 

 

Emenda  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-informazzjoni li l-oriġinatur, l-

isponsor u l-SSPE għandhom jipprovdu 

sabiex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom 

skont il-paragrafu 1(a) u (d) u l-format 

tagħha permezz ta' mudelli standardizzati; 

(a) l-informazzjoni li l-oriġinatur u l-

isponsor għandhom jipprovdu sabiex 

jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont 

il-paragrafu 1(a) u (d) u l-format tagħha 

permezz ta' mudelli standardizzati; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-obbligi tal-SSPE huma ġeneralment limitati għat-trasferiment tal-fluss tal-flus iġġenerat 

mill-assi lid-detenturi tal-ekwità u tad-dejn. Dan ma għandu l-ebda influwenza fuq l-

istabbiliment jew il-ġestjoni tat-titolizzazzjoni nnifisha, jew kwalunkwe influwenza jew 

għarfien indipendenti tal-prestazzjoni tal-assi sottostanti. 

 

Emenda  304 

Neena Gill 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt b – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) ir-rekwiżiti li jrid jissodisfa s-sit 

web imsemmi fil-paragrafu 2 fejn l-

informazzjoni ser titqiegħed għad-

dispożizzjoni għad-detenturi ta' 

pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni, b'mod 

partikolari fir-rigward ta': 

(b) ir-rekwiżiti minimi tas-servizzi ta' 

komunikazzjoni, ksib ta' dejta u 

pubblikazzjoni li jrid jissodisfa l-ESDR kif 

imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 sabiex 

jappoġġja d-detenturi ta' pożizzjonijiet ta' 

titolizzazzjoni, b'mod partikolari fir-

rigward tal-iżgurar tal-faċilitazzjoni tad-

dejta u l-aċċess għall-informazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 5a 

 Għall-iskoperturi li se jiġu titolizzati, l-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali għandhom japplikaw l-istess 

kriterji sodi u definiti tajjeb għall-għoti 

tal-kreditu li huma japplikaw għal 

skoperturi mhux titolizzati. Għal dan il-

għan, l-istess proċessi stabbiliti b'mod ċar 

għall-approvazzjoni u, fejn rilevanti, l-

emendar, it-tiġdid u r-rifinanzjament ta' 

krediti għandhom jiġu applikati. L-

iskoperturi sottostanti huma oriġinati 

skont il-kriterji ta' għoti ta' kreditu sodi u 

prudenti kif meħtieġ skont l-Artikolu 79 

tad-Direttiva 2013/36/UE. Ir-rekwiżit tas-

sentenza 3 jista' jiġi sodisfatt permezz ta' 

klassifikazzjoni interna jew proċedura ta' 

punteġġ li tintuża mill-oriġinatur biex 

jappoġġja l-proċess tal-għoti ta' kreditu u 

li huwa validat regolarment. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Hija prattika komuni li l-oriġinaturi jużaw klassifikazzjoni interna u proċedura ta' punteġġ 

sabiex jivvalutaw l-affidabbiltà kreditizja tal-klijenti jew il-kwalità ta' kreditu tal-kuntratti fin-

negozju tal-bejgħ bl-imnut. Kriterji ta' għoti ta' kreditu sodi u prudenti għat-titolizzazzjoni ta' 

skoperturi diġà huma meħtieġa fl-Artikolu 243(2)(a) fis-CRR-D. Jekk dawn il-kriterji huma 

maħsuba li jkunu validi għat-titolizzazzjonijiet kollha irrispettivament mill-istatus STS 

tagħhom, allura l-Artikolu 5a għandu jkun allinjat mal-kliem tas-CRR-D. Dan itaffi l-

interpretazzjoni u jikkontribwixxi wkoll biex inaqqas l-inċertezza legali. 

 

Emenda  306 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 5a 

 L-ekwivalenza ta' pajjiż terz 

 Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-

obbligu tal-oriġinaturi jew il-mutwanti 

oriġinali li huma stabbiliti f'pajjiż terz 

biex jikkonformaw mal-Artikoli 3 u 4 

għandu jitqies bħala sodisfatt jekk l-

oriġinaturi jew il-mutwanti oriġinali 

jikkonformaw mal-qafas legali li japplika 

għat-titolizzazzjoni ta' dak il-pajjiż terz. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex l-investituri jitħallew ikomplu jixtru titolizzazzjonijiet mhux tal-UE, għandu jkun hemm 

obbligu ġenerali biex tingħata informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni mingħajr rekwiżit 

speċifiku biex jintuża l-format approvat mill-UE. It-titolizzazzjoni mhux tal-UE għandha tkun 

soġġetta għal valutazzjoni mill-investitur istituzzjonali li għandha timmira għal ekwivalenza 

ta' riżultat f'termini tal-istandards ta' protezzjoni tal-investitur kemm għall-istrumenti ta' 

titolizzazzjoni tal-UE kif ukoll dawk mhux tal-UE. 

 

Emenda  307 

Burkhard Balz 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 5a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 5a 

 Kriterji ta' għoti ta' kreditu 

 1. Għall-iskoperturi li se jiġu 

titolizzati, l-oriġinaturi, l-isponsors u l-

mutwanti oriġinali għandhom japplikaw 

l-istess kriterji sodi u definiti tajjeb għall-

għoti tal-kreditu li huma japplikaw għal 

skoperturi mhux titolizzati. Għal dan il-

għan, l-istess proċessi stabbiliti b'mod ċar 

għall-approvazzjoni u, fejn rilevanti, l-

emendar, it-tiġdid u r-rifinanzjament ta' 

krediti għandhom jiġu applikati. L-

oriġinaturi, l-isponsors u l-mutwanti 

oriġinali għandu jkollhom sistemi effettivi 

stabbiliti biex japplikaw dawk il-kriterji u 

l-proċessi sabiex jiżguraw li l-għoti ta' 

kreditu jkun imsejjes fuq valutazzjoni bir-

reqqa tal-affidabbiltà kreditizja tal-

obbligant filwaqt li jitqiesu kif xieraq il-

fatturi rilevanti għall-verifika tal-prospett 

li l-obbligant jissodisfa l-obbligazzjonijiet 

tiegħu skont il-ftehim ta' kreditu. 

 2. Meta oriġinatur jixtri l-iskoperturi 

ta' parti terza għan-nom tiegħu stess u 

mbagħad jittitolizzahom, dak l-oriġinatur 

għandu jivverifika [...] li l-entità li, 

direttament jew indirettament, kienet 

involuta fil-ftehim oriġinali li ħoloq l-

obbligazzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet 

potenzjali li għandhom jiġu titolizzati 

tissodisfa r-rekwiżiti skont l-ewwel 

paragrafu. 

Or. en 

 

Emenda  308 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp ECR 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 5b (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 5b 

 Kriterji għall-għoti ta' kreditu 

 1. Għall-iskoperturi li se jiġu 

titolizzati, l-oriġinaturi u l-mutwanti 

oriġinali għandhom japplikaw l-istess 

kriterji sodi u definiti tajjeb għall-għoti 

tal-kreditu li huma japplikaw għal 

skoperturi mhux titolizzati. Għal dan il-

għan, l-istess proċessi stabbiliti b'mod ċar 

għall-approvazzjoni u, fejn rilevanti, l-

emendar, it-tiġdid u r-rifinanzjament ta' 

krediti għandhom jiġu applikati. L-

oriġinaturi u l-mutwanti oriġinali għandu 

jkollhom sistemi effettivi stabbiliti biex 

japplikaw dawk il-kriterji u l-proċessi 

sabiex jiżguraw li l-għoti ta' kreditu jkun 

imsejjes fuq valutazzjoni bir-reqqa tal-

affidabbiltà kreditizja tal-obbligant filwaqt 

li jitqiesu kif xieraq il-fatturi rilevanti 

għall-verifika tal-prospett li l-obbligant 

jissodisfa l-obbligazzjonijiet tiegħu skont 

il-ftehim ta' kreditu. 

 2. Meta oriġinatur jixtri l-iskoperturi 

ta' parti terza għan-nom tiegħu stess u 

mbagħad jittitolizzahom, dak l-oriġinatur 

għandu jivverifika li l-entità li, 

direttament jew indirettament, kienet 

involuta fil-ftehim oriġinali li ħoloq l-

obbligazzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet 

potenzjali li għandhom jiġu titolizzati 

tissodisfa r-rekwiżiti skont l-ewwel 

paragrafu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Titjib fil-kwalità ġenerali tat-titolizzazzjonijiet u s-superviżjoni. 
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Emenda  309 

Jakob von Weizsäcker 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 5a 

 Projbizzjoni fuq ir-rititolizzazzjoni 

 L-iskoperturi sottostanti użati 

f'titolizzazzjoni ma għandhomx jinkludu 

titolizzazzjonijiet. 

Or. en 

 

Emenda  310 

Pervenche Berès 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom jużaw id-deżinjazzjoni "STS" 

jew deżinjazzjoni li tirreferi b'mod dirett 

jew indirett għal dawn it-termini għat-

titolizzazzjoni tagħhom biss jekk it-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti kollha 

tat-Taqsima 1 jew tat-Taqsima 2 ta' dan ir-

Regolament, u nnotifikaw lill-ESMA skont 

l-Artikolu 14 (1). 

1. L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom jużaw id-deżinjazzjoni "STS" 

jew deżinjazzjoni li tirreferi b'mod dirett 

jew indirett għal dawn it-termini għat-

titolizzazzjoni tagħhom biss jekk it-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti kollha 

tat-Taqsima 1 jew tat-Taqsima 2 ta' dan ir-

Regolament, u nnotifikaw lill-ESMA skont 

l-Artikolu 14 (1) u l-fiduċjarju tal-SSPE: 

 a. hija persuna legali stabbilita fi Stat 

Membru tal-UE, 

 b. hija indipendenti mill-isponsor u 

mill-oriġinatur jew tkun stabbiliet 

organizzazzjoni u proċeduri sabiex tiżgura 

l-prevenzjoni ta' kunflitti ta' interess u ta' 

influwenza mhux dovuta fuq l-isponsor u 

l-oriġinatur; 

 c. ġiet awtorizzata minn awtorità 

kompetenti li tivvaluta jekk il-fiduċjarju 

għandux il-kompetenza, b'mod partikolari 

f'termini ta' riżorsi u għarfien espert, 
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sabiex iwettaq l-obbligi tal-paragrafu 2; 

kif ukoll 

 d. hija responsabbli għall-ġestjoni 

tal-SSPE u twettaq il-kontrolli tal-

paragrafu 2. 

 2. Il-fiduċjarju tal-SSPE għandu 

jwettaq il-verifiki li ġejjin f'isem l-

investituri: 

 a. jivverifika kampjun tal-iskoperturi 

sottostanti qabel il-ħruġ tat-titoli li 

jirriżultaw mit-titolizzazzjoni b'mod 

indipendenti, inkluż il-verifika li d-dejta 

divulgata fir-rigward tal-iskoperturi 

sottostanti tkun preċiża, b'livell ta' 

kunfidenzjalità ta' 95 %; 

 b. jikkontrolla l-eliġibbiltà tal-assi 

matul l-istrutturar ta' strument u fuq bażi 

kontinwa; 

 c. jissorvelja l-kwalità tal-kreditu u l-

valur tal-iskoperturi sottostanti u, fejn 

applikabbli, jagħmel sinjal ta' 

deterjorament lil jew taħt limitu 

determinat minn qabel; 

 d. jivverifika l-flussi tal-flus servuti 

mill-assi u l-kaskata tal-pagamenti ta' 

investiment fuq bażi kontinwa; 

 e. jieħu l-passi raġonevoli kollha 

biex jevita l-kunflitti ta' interess u, meta 

dawn ma jistgħux jiġu evitati, jidentifika, 

jimmaniġġja u jissorvelja, u fejn 

applikabbli, jiddivulga, dawk il-kunflitti 

ta' interess bil-għan li jipprevjenihom 

milli jolqtu negattivament l-interessi tal-

investituri; 

 f. jimmaniġġja r-riskji, inkluż ir-

riskji operattivi jekk mhumiex speċifikati 

b'mod espliċitu fid-dokumentazzjoni tal-

vettura (pereżempju s-sostituzzjoni ta' 

attur tal-istruttura) jew relatat mat-tibdil 

tar-riskju tal-assi sottostanti; kif ukoll 

 g. jivverifika li t-titolizzazzjoni 

tissodisfa r-rekwiżiti kollha tat-Taqsima 1 

jew tat-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu tar-

Regolament. 
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Or. en 

 

Emenda  311 

Sander Loones 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom jużaw id-deżinjazzjoni "STS" 

jew deżinjazzjoni li tirreferi b'mod dirett 

jew indirett għal dawn it-termini għat-

titolizzazzjoni tagħhom biss jekk it-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti kollha 

tat-Taqsima 1 jew tat-Taqsima 2 ta' dan 

ir-Regolament, u nnotifikaw lill-ESMA 

skont l-Artikolu 14 (1). 

L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs jistgħu 

jużaw biss id-deżinjazzjoni "STS" jew 

"sempliċi, trasparenti u standardizzata" 

jew deżinjazzjoni li tirreferi b'mod dirett 

jew indirett għal dawn it-termini għat-

titolizzazzjoni tagħhom: 

 (a) it-titolizzazzjoni tossodisfa r-

rekwiżiti kollha tat-Taqsima 1 jew it-

Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu, u huma 

jkunu nnotifikaw lill-ESMA skont l-

Artikolu 14(1); kif ukoll 

 (b) it-titolizzazzjoni rilevanti tkun 

inkluża fil-lista msemmija fl-

Artikolu 14(4). 

 Fejn il-punti (a) u (b) huma ssodisfati, 

titolizzazzjoni għandha tiġi kkunsidrata 

STS. 

 L-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE involuti 

f'titolizzazzjoni kkunsidrata bħala STS 

għandhom jiġu stabbiliti fi ħdan l-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom jużaw id-deżinjazzjoni "STS" 

jew deżinjazzjoni li tirreferi b'mod dirett 

jew indirett għal dawn it-termini għat-

titolizzazzjoni tagħhom biss jekk it-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti kollha 

tat-Taqsima 1 jew tat-Taqsima 2 ta' dan ir-

Regolament, u nnotifikaw lill-ESMA skont 

l-Artikolu 14 (1). 

1. L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom jużaw id-deżinjazzjoni "STS" 

jew deżinjazzjoni li tirreferi b'mod dirett 

jew indirett għal dawn it-termini għat-

titolizzazzjoni tagħhom biss jekk it-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti kollha 

tat-Taqsima 1 jew tat-Taqsima 2 ta' dan ir-

Regolament, u nnotifikaw lill-ESMA skont 

l-Artikolu 14 (1), u r-rekwiżiti msemmija 

hawn fuq ikunu ġew ivvalutati minn parti 

terza awtorizzata mill-ESMA. 

 2. L-ESMA għandha tiżviluppa 

abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li 

jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li 

għandhom jiġu sodisfatti mill-parti terza li 

għandha tiġi awtorizzata biex tivvaluta l-

kriterji stabbiliti fl-Artikoli 7 u 10 jew fl-

Artikoli 11 sa 13. L-ESMA għandha 

tippreżenta dak l-abbozz ta' standards 

tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa 

6 xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament. 

 Qiegħda tiġi ddelegata s-setgħa lill-

Kummissjoni biex tadotta standards 

tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel 

subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 

tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010. 

Or. en 

 

Emenda  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs 

għandhom jużaw id-deżinjazzjoni "STS" 

jew deżinjazzjoni li tirreferi b'mod dirett 

L-oriġinaturi u l-isponsors għandhom 

jużaw id-deżinjazzjoni "STS" jew 

deżinjazzjoni li tirreferi b'mod dirett jew 
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jew indirett għal dawn it-termini għat-

titolizzazzjoni tagħhom biss jekk it-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti kollha 

tat-Taqsima 1 jew tat-Taqsima 2 ta' dan ir-

Regolament, u nnotifikaw lill-ESMA skont 

l-Artikolu 14 (1). 

indirett għal dawn it-termini għat-

titolizzazzjoni tagħhom biss jekk it-

titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti kollha 

tat-Taqsima 1 jew tat-Taqsima 2 ta' dan ir-

Regolament, u nnotifikaw lill-ESMA skont 

l-Artikolu 14 (1). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-obbligi tal-SSPE huma ġeneralment limitati għat-trasferiment tal-fluss tal-flus iġġenerat 

mill-assi lid-detenturi tal-ekwità u tad-dejn. Dan ma għandu l-ebda influwenza fuq l-

istabbiliment jew il-ġestjoni tat-titolizzazzjoni nnifisha, jew kwalunkwe influwenza jew 

għarfien indipendenti tal-prestazzjoni tal-assi sottostanti. 

 

Emenda  314 

Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Kumpanija maniġerjali 

awtorizzata mill-awtorità kompetenti tal-

Istat Membru ta' domiċilju tagħha 

għandha twettaq il-funzjonjiiet li ġejjin 

għal "STS" SSPE: 

 (a) timmaniġġja r-riskji tal-SSPE; 

 (b) tivverifika l-konformità STS; 

 (c) timmaniġġja l-kunflitti ta' interess; 

 (d) twettaq funzjonijiet 

amministrattivi: servizzi legali u ta' 

kontabilità SPPE; servizz ta' 

informazzjoni għall-klijenti; valutazzjoni 

u pprezzar; monitoraġġ regolatorju tal-

konformità; distribuzzjoni tad-dħul 

(kaskata tal-pagamenti); riżoluzzjonijiet 

ta' kuntratti; verifika tal-eliġibbiltà tal-

assi; iż-żamma ta' rekords. 

Or. en 
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Emenda  315 

Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1b (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Mingħajr preġudizzju għall-

kundizzjonijiet l-oħrajn ta' applikazzjoni 

ġenerali stabbiliti bil-liġi nazzjonali, l-

awtoritajiet kompetenti ma għandhomx 

jagħtu awtorizzazzjoni lil kumpanija 

maniġerjali sakemm ma jintlaħqux il-

kundizzjonijiet li ġejjin: 

 (a) il-persuni li effettivament iwettqu 

n-negozju ta' kumpanija maniġerjali 

jkunu ta' reputazzjoni tajba biżżejjed u 

jkollhom esperjenza suffiċjenti; 

 (b) l-applikazzjoni għal 

awtorizzazzjoni jkollha magħha 

programm ta' attività li tistabbilixxi, tal-

inqas, l-istruttura organizzazzjonali tal-

kumpanija maniġerjali; kif ukoll 

 (c) kemm l-uffiċċju prinċipali kif 

ukoll l-uffiċċju rreġistrat tal-kumpanija 

maniġerjali jkunu jinstabu fl-istess Stat 

Membru. 

Or. en 

 

Emenda  316 

Sylvie Goulard 
 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1c (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1c. L-ESMA għandha tiżviluppa 

abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li 

jispeċifikaw ir-rwol u l-kundizzjonijiet tal-

awtorizzazzjoni tal-kumpanija 

maniġerjali. L-ESMA għandha 
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tippreżenta dan l-abbozz ta' standards 

tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa ... 

[6 xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament]. 

 Qiegħda tiġi ddelegata s-setgħa lill-

Kummissjoni biex tadotta l-istandards 

tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel 

subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 

tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010. 

Or. en 

 

 

 


