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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

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

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi 
tas-Suq Monetarju
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0615),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0263/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

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

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-istrumenti finanzjarji derivati 
eliġibbli għal investiment minn MMF 
għandhom jaqdu l-iskop biss ta’ hedging 
tar-rata tal-imgħax u r-riskju tal-valuta u 
għandu jkollhom biss bħala strument 
sottostanti rati tal-imgħax, valuti tal-
kambju jew indiċijiet li jirrappreżentaw 
dawn il-kategoriji. Kwalunkwe użu ta’ 
derivattivi għal skop ieħor jew fuq assi 
sottostanti oħra għandu jkun projbit. Id-
derivattivi għandhom jintużaw biss bħala 
kompliment għall-istrateġija tal-fond iżda 
mhux bħala l-istrument prinċipali sabiex 
jinkisbu l-għanijiet tal-fond. Jekk MMF 

(25) L-istrumenti finanzjarji derivati 
eliġibbli għal investiment minn MMF 
għandhom jaqdu l-iskop biss ta’ hedging 
tar-rata tal-imgħax u r-riskju tal-valuta u 
għandu jkollhom biss bħala strument 
sottostanti rati tal-imgħax, valuti tal-
kambju jew indiċijiet li jirrappreżentaw 
dawn il-kategoriji. Kwalunkwe użu ta’ 
derivattivi għal skop ieħor jew fuq assi 
sottostanti oħra għandu jkun projbit. Id-
derivattivi għandhom jintużaw biss bħala 
kompliment għall-istrateġija tal-fond iżda 
mhux bħala l-istrument prinċipali sabiex 
jinkisbu l-għanijiet tal-fond. Jekk MMF 
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jinvesti f’assi mmarkati f’valuta oħra li ma 
tkunx il-valuta tal-fond, huwa mistenni li l-
maniġer tal-MMF jagħmel hedging l-
iskopertura kollha kemm hi għar-riskju tal-
valuta, inkluż permezz ta’ derivattivi.

jinvesti f’assi mmarkati f’valuta oħra li ma 
tkunx il-valuta tal-fond, huwa mistenni li l-
maniġer tal-MMF jagħmel hedging l-
iskopertura kollha kemm hi għar-riskju tal-
valuta, inkluż permezz ta’ derivattivi. L-
MMFs għandhom ikunu intitolati jinvestu 
fi strumenti finanzjarji derivati jekk dak l-
istrument ikun innegozjat f'suq irregolat 
kif imsemmi fl-Artikolu 50(1)(a), (b) jew 
(c) tad-Direttiva 2009/65/KE jew f'sistema 
ta' negozju organizzat kif definita fil-
[MiFID il-ġdida]4a.
.
___________________
4a ĠU L....

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) L-MMFs għandhom ikunu intitolati 
jinvestu f'unitajiet jew ishma ta' MMFs 
oħra biex jiġi evitat ir-riskju li l-għażla ta' 
assi eliġibbli tiġi ristretta għal livell mhux 
ottimali għall-investitur.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Huwa importanti li l-immaniġġar tar-
riskju tal-MMFs ma jkunx preġudikat 
b’deċiżjonijiet ta’ terminu qasir ta' żmien 

(39) Sabiex jiġi assigurat immaniġġar 
xieraq tal-likwidità huwa neċessarju li l-
MMFs jistabbilixxu politiki u proċeduri 
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influwenzati mill-klassifikazzjoni 
possibbli tal-MMF. Għalhekk, huwa 
meħtieġ li jiġi pprojbit MMF jew il-
maniġer tiegħu jintalab li MMF huwa 
kkwalifikat minn aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu sabiex jiġi 
evitat li din klassifikazzjoni esterna 
tintuża għal finijiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni Il-MMF jew il-
maniġer tiegħu għandhom joqogħdu lura 
wkoll milli jużaw metodi alternattivi biex 
jiksbu klassifikazzjoni tal-MMF. Jekk l-
MMF jingħata klassifikazzjoni esterna, 
jew fuq inizjattiva proprja tal-aġenzija ta’ 
klassifikazzjoni tal-kreditu jew wara talba 
minn parti terza li tkun indipendenti mill-
MMF jew mill-maniġer u ma taġixxi 
f’isem l-ebda wieħed minnhom, il-
maniġer tal-MMF għandu joqgħod lura 
milli jibbaża fuq il-kriterji li jkunu 
marbuta ma’ dik il-klassifikazzjoni 
esterna. Sabiex jiġi assigurat immaniġġar 
xieraq tal-likwidità huwa neċessarju li l-
MMFs jistabbilixxu politiki u proċeduri 
tajba biex ikunu jafu lill-investituri 
tagħhom. Il-politiki li l-maniġer irid 
jimplimenta għandhom jgħinu sabiex tiġi 
mifhuma l-bażi tal-investituri tal-MMF, 
b’mod li tifdijiet kbar ikunu jistgħu jiġu 
antiċipati. Sabiex jiġi evitat li l-MMF 
jiffaċċa tifdijiet massivi f’daqqa, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lil investituri 
kbar li jirrappreżentaw porzjon sostanzjali 
tal-assi tal-MMF, bħal investitur li 
jirrappreżenta aktar mill-proporzjon ta’ assi 
li jimmaturaw kuljum. F’dan il-każ l-MMF 
għandu jżid il-proporzjon tal-assi tiegħu li 
jimmaturaw kuljum meta mqabbel mal-
proporzjon ta’ dak l-investitur. Kull fejn 
ikun possibbli, il-maniġer għandu jħares 
lejn l-identità tal-investituri, anki jekk 
ikunu rrappreżentati minn kontijiet 
nominati, portali jew kwalunkwe xerrej 
indirett ieħor.

tajba biex ikunu jafu lill-investituri 
tagħhom. Il-politiki li l-maniġer irid 
jimplimenta għandhom jgħinu sabiex tiġi 
mifhuma l-bażi tal-investituri tal-MMF, 
b’mod li tifdijiet kbar ikunu jistgħu jiġu 
antiċipati. Sabiex jiġi evitat li l-MMF 
jiffaċċa tifdijiet massivi f’daqqa, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lil investituri 
kbar li jirrappreżentaw porzjon sostanzjali 
tal-assi tal-MMF, bħal investitur li 
jirrappreżenta aktar mill-proporzjon ta’ assi 
li jimmaturaw kuljum. F’dan il-każ l-MMF 
għandu jżid il-proporzjon tal-assi tiegħu li 
jimmaturaw kuljum meta mqabbel mal-
proporzjon ta’ dak l-investitur. Kull fejn 
ikun possibbli, il-maniġer għandu jħares 
lejn l-identità tal-investituri, anki jekk 
ikunu rrappreżentati minn kontijiet 
nominati, portali jew kwalunkwe xerrej 
indirett ieħor.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Il-kriżi finanzjarja hija evidenza tal-
fatt li l-imġiba u n-natura tal-MMFs 
b'valur nett fiss tal-assi jagħmluhom iktar 
vulnerabbli għal assalti bankarji 
destabilizzanti mill-investituri, li jistgħu 
jinfirxu malajr fost il-fondi, u jostakolaw 
il-likwidità u d-disponibbiltà ta' kreditu ta' 
terminu qasir, b'mod partikolari għall-
banek. F'dan il-kuntest, is-CNAV MMFs 
m'għandhomx jiġu offruti lill-investituri 
fil-livell tal-konsum.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Sabiex jiġu kkunsidrati l-
ispeċifiċitajiet tas-CNAV MMFs huwa 
neċessarju li tas-CNAV MMFs jitħallew 
jużaw ukoll il-metodu kontabilistiku tal-
kost amortizzat sabiex jistabbilixxu l-valur 
nett fiss tal-assi (NAV) għal kull unità jew 
sehem. Minkejja dan, sabiex ikun assigurat 
f’kull ħin il-monitoraġġ tad-differenza bejn 
in-NAV fiss għal kull unità jew sehem u n-
NAV għal kull unità jew sehem, is-CNAV 
MMF għandu jikkalkula wkoll il-valur tal-
assi tiegħu fuq il-bażi tal-metodi ta’ 
valwazzjoni skont is-suq jew ta’ 
valwazzjoni skont mudell.

(43) Sabiex jiġu kkunsidrati l-
ispeċifiċitajiet tas-CNAV MMFs huwa 
neċessarju li s-CNAV MMFs jitħallew 
jużaw ukoll il-metodu kontabilistiku tal-
kost amortizzat sabiex jistabbilixxu l-valur 
nett fiss tal-assi (NAV) għal kull unità jew 
sehem.

Il-kontabbiltà permezz tal-kost amortizzat 
għandha tiġi applikata biss meta jitqies li 
tippermetti approssimazzjoni tal-prezz tal-
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istrument.
Billi r-riskju tal-ipprezzar ħażin jiżdied 
b'assi sottostanti fuq perjodu itwal ta' 
żmien, l-użu tal-amortizzazzjoni għandu 
jkun ristrett għal strumenti b'maturità 
residwa baxxa u fin-nuqqas ta' xi 
sensittività partikolari tal-istrumenti 
għall-fatturi tas-suq. Maturità residwa ta' 
90 jum għandha ġeneralment titqies bħala 
l-massimu.
Livelli limitu ta' materjalità u proċeduri 
eskalanti għandhom ikunu fis-seħħ biex 
ikun żgurat li jittieħdu minnufih 
azzjonijiet korrettivi meta l-kost 
amortizzat ma jibqax jipprovdi 
approssimazzjoni affidabbli tal-prezz tal-
istrumenti: fil-livell tal-portafoll ġenerali, 
livelli limitu ta' 10 punti bażi ġeneralment 
jitqiesu xierqa.
Minkejja dan, sabiex ikun assigurat f’kull 
ħin il-monitoraġġ tad-differenza bejn in-
NAV fiss għal kull unità jew sehem u n-
NAV għal kull unità jew sehem, is-CNAV 
MMF għandu jikkalkula wkoll il-valur tal-
assi tiegħu fuq il-bażi tal-metodi ta’ 
valwazzjoni skont is-suq jew ta’ 
valwazzjoni skont mudell.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Sabiex ikun jista’ jassorbi l-
varjazzjonijiet minn ġurnata għall-oħra fil-
valur tal-assi ta’ CNAV MMF u jkun jista’ 
joffri NAV fiss għal kull unità jew sehem, 
is-CNAV MMF irid f’kull ħin ikollu bafer 
tan-NAV li jammonta għal mill-anqas 3 % 
tal-assi tiegħu. Il-bafer tan-NAV għandu 
jservi bħala mekkaniżmu assorbenti sabiex 

(45) Sabiex ikun jista’ jassorbi l-
varjazzjonijiet minn ġurnata għall-oħra fil-
valur tal-assi ta’ CNAV MMF u jkun jista’ 
joffri NAV fiss għal kull unità jew sehem, 
is-CNAV MMF irid f’kull ħin ikollu bafer 
tan-NAV li jammonta għal mill-anqas 3 % 
tal-assi tiegħu. Il-bafer tan-NAV għandu 
jservi bħala mekkaniżmu assorbenti sabiex 
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jinżamm in-NAV fiss. Id-differenzi kollha 
bejn in-NAV fiss għal kull unità jew sehem 
u n-NAV għal kull unità jew sehem 
għandhom jiġu newtralizzati bl-użu tal-
bafer tan-NAV. F’sitwazzjonijiet ta’ suq 
taħt stress, meta d-differenzi jistgħu 
jiżdiedu rapidament, proċedura għandha 
tassigura li tkun involuta l-katina sħiħa tal-
maniġment. Din il-proċedura ta’ 
eskalazzjoni għandha tippermetti li l-
maniġment superjuri jieħu azzjonijiet ta’ 
rimedju malajr.

jinżamm in-NAV fiss. Id-differenzi kollha 
bejn in-NAV fiss għal kull unità jew sehem 
u n-NAV għal kull unità jew sehem 
għandhom jiġu newtralizzati bl-użu tal-
bafer tan-NAV. F’sitwazzjonijiet ta’ suq 
taħt stress, meta d-differenzi jistgħu 
jiżdiedu rapidament, proċedura għandha 
tassigura li tkun involuta l-katina sħiħa tal-
maniġment. Din il-proċedura ta’ 
eskalazzjoni għandha tippermetti li l-
maniġment superjuri jieħu azzjonijiet ta’ 
rimedju malajr.

Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, is-CNAV MMFs kollha 
stabbiliti, ġestiti jew imqiegħda fis-suq fl-
Unjoni għandhom jinbidlu f'MMFs 
b'valur nett varjabbli tal-assi.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) L-appoġġ estern mogħti lil MMF 
għajr CNAV MMF bl-intenzjoni li tkun 
assigurata jew il-likwidità jew l-istabbiltà 
tal-MMF jew li de facto jkollu dawn l-
effetti jżid ir-riskju ta’ kontaġju bejn is-
settur tal-MMF u l-bqija tas-settur 
finanzjarju. Il-partijiet terzi li jipprovdu tali 
appoġġ għandhom interess li jagħmlu dan, 
jew għax ikollhom interess ekonomiku fil-
kumpanija maniġerjali li timmaniġġa l-
MMF jew għax ikunu jridu jevitaw 
kwalunkwe dannu għar-reputazzjoni jekk 
isimhom ikun assoċjat mal-falliment ta’ 
MMF. Billi dawn il-partijiet terzi ma 
jintrabtux b’mod espliċitu li jipprovdu jew 
li jiggarantixxu l-appoġġ, hemm inċertezza 
dwar jekk tali appoġġ jingħatax meta l-
MMF ikun jeħtieġu. F’dawn iċ-ċirkustanzi, 
in-natura diskrezzjonali tal-appoġġ tal-

(47) L-appoġġ estern mogħti lil MMF 
għajr CNAV MMF bl-intenzjoni li tkun 
assigurata jew il-likwidità jew l-istabbiltà 
tal-MMF jew li de facto jkollu dawn l-
effetti jżid ir-riskju ta’ kontaġju bejn is-
settur tal-MMF u l-bqija tas-settur 
finanzjarju. Il-partijiet terzi li jipprovdu tali 
appoġġ għandhom interess li jagħmlu dan, 
jew għax ikollhom interess ekonomiku fil-
kumpanija maniġerjali li timmaniġġa l-
MMF jew għax ikunu jridu jevitaw 
kwalunkwe dannu għar-reputazzjoni jekk 
isimhom ikun assoċjat mal-falliment ta’ 
MMF. Billi dawn il-partijiet terzi ma 
jintrabtux b’mod espliċitu li jipprovdu jew 
li jiggarantixxu l-appoġġ, hemm inċertezza 
dwar jekk tali appoġġ jingħatax meta l-
MMF ikun jeħtieġu. F’dawn iċ-ċirkustanzi, 
in-natura diskrezzjonali tal-appoġġ tal-
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isponsors tikkontribwixxi għall-inċertezza 
fost il-parteċipanti fis-suq dwar min se 
jġorr it-telf tal-MMF meta dan iseħħ. Din l-
inċertezza x’aktarx tagħmel lill-MMFs 
saħansitra aktar vulnerabbli għall-assalti 
bankarji waqt perjodi ta’ instabbiltà 
finanzjarja, meta r-riskji finanzjarji aktar 
wiesgħa jkunu l-aktar evidenti u meta 
jinħoloq tħassib dwar is-saħħa tal-
isponsors u l-ħila tagħhom li jipprovdu 
appoġġ lill-MMFs affiljati. Għal dawn ir-
raġunijiet, l-MMFs ma għandhomx 
jiddependu fuq appoġġ estern biex iżommu 
l-likwidità tagħhom u l-istabbiltà tan-NAV 
tagħhom għal kull unità jew sehem 
sakemm l-awtorità kompetenti tal-MMF 
ma tkunx ippermettiet speċifikament l-
appoġġ estern biex iżżomm l-istabbiltà tas-
swieq finanzjarji.

isponsors tikkontribwixxi għall-inċertezza 
fost il-parteċipanti fis-suq dwar min se 
jġorr it-telf tal-MMF meta dan iseħħ. Din l-
inċertezza x’aktarx tagħmel lill-MMFs 
saħansitra aktar vulnerabbli għall-assalti 
bankarji waqt perjodi ta’ instabbiltà 
finanzjarja, meta r-riskji finanzjarji aktar 
wiesgħa jkunu l-aktar evidenti u meta 
jinħoloq tħassib dwar is-saħħa tal-
isponsors u l-ħila tagħhom li jipprovdu 
appoġġ lill-MMFs affiljati. Għal dawn ir-
raġunijiet, l-MMFs ma għandhomx 
jiddependu fuq appoġġ estern biex iżommu 
l-likwidità tagħhom u l-istabbiltà tan-NAV 
tagħhom għal kull unità jew sehem 
sakemm l-awtorità kompetenti tal-MMF 
ma tkunx ippermettiet speċifikament l-
appoġġ estern biex iżżomm l-istabbiltà tas-
swieq finanzjarji.

Sabiex jiġi evitat li flus il-kontribwenti 
jitqiegħdu f'riskju, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-appoġġ estern ma 
jingħatax minn kwalunkwe awtorità 
pubblika sovrana, reġjonali jew lokali.
F'dan il-kuntest, l-ESMA għandha 
telabora linji gwida dettaljati sal-
31 ta' Lulju 2015 dwar:
- l-ammont massimu li l-isponsors jistgħu 
jagħtu u l-kundizzjonijiet applikabbli;
- il-karatteristiċi tal-isponsorship 
finanzjarju mogħti b'konformità ma' dan 
ir-Regolament;
- id-durata massima tal-isponsorship;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) L-awtorità kompetenti tal-MMF (50) L-awtorità kompetenti tal-MMF, u l-
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għandha tivverifika jekk MMF huwiex 
kapaċi jikkonforma ma’ dan ir-Regolament 
fuq bażi kontinwa. Billi l-awtoritajiet 
kompetenti diġà huma mogħtija setgħat 
estensivi bid-Direttivi 2009/65/KE u 
2011/61/UE, huwa meħtieġ li dawn is-
setgħat jiġu estiżi sabiex jiġu eżerċitati 
b’referenza għar-regoli komuni l-ġodda 
dwar l-MMFs. L-awtoritajiet kompetenti 
għall-UCITS jew l-AIF għandhom 
jivverifikaw ukoll il-konformità tal-impriżi 
kollha ta’ investiment kollettiv li 
għandhom il-karatteristiċi tal-MMFs li 
jkunu jeżistu fil-ħin li jidħol fis-seħħ dan 
ir-Regolament.

ESMA meta l-MMF jeċċedi l-livell 
minimu, għandha, b'konformità ma' dan 
ir-Regolament, tivverifika jekk MMF 
huwiex kapaċi jikkonforma ma’ dan ir-
Regolament fuq bażi kontinwa. Billi l-
awtoritajiet kompetenti diġà huma 
mogħtija setgħat estensivi bid-Direttivi 
2009/65/KE u 2011/61/UE, huwa meħtieġ 
li dawn is-setgħat jiġu estiżi sabiex jiġu 
eżerċitati b’referenza għar-regoli komuni l-
ġodda dwar l-MMFs. L-awtoritajiet 
kompetenti għall-UCITS jew l-AIF 
għandhom jivverifikaw ukoll il-konformità 
tal-impriżi kollha ta’ investiment kollettiv 
li għandhom il-karatteristiċi tal-MMFs li 
jkunu jeżistu fil-ħin li jidħol fis-seħħ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti 
ddelegati fil-qasam tal-proċedura ta’ 
valutazzjoni interna skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti.

(51) Sabiex ...., is-setgħa ta' adozzjoni ta' 
atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-valutazzjoni interna. Il-
Kummissjoni għandha tadotta dak l-att 
iddelegat sal-31 ta' Lulju 2015. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
ta’ esperti.

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Il-Kummissjoni għandha wkoll 
tingħata s-setgħa li tadotta standards 
tekniċi ta' implimentazzjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u skont 
l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 
Nru 1095/20107. L-ESMA għandha tkun 
inkarigata mit-tfassil ta’ standards tekniċi 
ta’ implimentazzjoni għas-sottomissjoni 
lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ mudell ta’ 
rapportar li jinkludi informazzjoni dwar l-
MMFs għall-awtoritajiet kompetenti.

(52) Il-Kummissjoni għandha wkoll 
tingħata s-setgħa li tadotta, sal-
31 ta' Lulju 2015, standards tekniċi ta' 
implimentazzjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1095/20107 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. L-
ESMA għandha tkun inkarigata mit-tfassil 
ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni 
għas-sottomissjoni lill-Kummissjoni fir-
rigward ta’ mudell ta’ rapportar li jinkludi 
informazzjoni dwar l-MMFs għall-
awtoritajiet kompetenti.

__________________ __________________
7 Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi 
Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 
Ewropea għat-Titoli u s-Swieq), u li 
jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u 
jħassar id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 
15.12.2010, p. 84).

7 Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi 
Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 
Ewropea għat-Titoli u s-Swieq), u li 
jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u 
jħassar id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) L-ESMA għandha tkun kapaċi 
teżerċita s-setgħat kollha mogħtija lilha 
bid-Direttivi 2009/65/KE u 2011/61/UE 
fir-rigward ta’ dan ir-Regolament. Hija 

(53) L-ESMA għandha tkun kapaċi 
teżerċita s-setgħat kollha mogħtija lilha 
bid-Direttivi 2009/65/KE u 2011/61/UE 
fir-rigward ta’ dan ir-Regolament. Hija 
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inkarigata wkoll mill-iżvilupp ta’ abbozz 
ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ 
implimentazzjoni.

inkarigata wkoll mill-iżvilupp ta’ abbozz 
ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ 
implimentazzjoni sal-31 ta' Lulju 2015.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri ma għandhomx iżidu xi 
rekwiżit addizzjonali fil-qasam kopert 
minn dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri ma għandhomx iżidu xi 
rekwiżit addizzjonali fil-qasam kopert 
minn dan ir-Regolament.

L-Istati Membri li fihom jista' jiġi offrut 
CNAV MMF għandhom japplikaw il-
Kapitolu V.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) "investituri fil-livell tal-konsum" 
tfisser:
(i) klijenti fil-livell tal-konsum kif definiti 
fil-[MiFID il-ġdida]10a;
(ii) konsumaturi fis-sens tad-
Direttiva 2002/92/KE10b;
_________
10a [il-MiFID il-ġdida].
10b Id-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni (ĠU L 9, 15.1.2003, 
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p. 3).

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ebda impriża ta' investiment kollettiv ma 
għandha titwaqqaf, titqiegħed fis-suq jew 
titmexxa fl-Unjoni bħala MMF sakemm 
ma tkunx ġiet awtorizzata skont dan ir-
Regolament.

Ebda impriża ta' investiment kollettiv ma 
għandha titwaqqaf, titqiegħed fis-suq jew 
titmexxa fl-Unjoni bħala MMF sakemm 
ma tkunx ġiet awtorizzata skont dan ir-
Regolament.

MMF jew maniġer ta' MMF jista' jkun 
stabbilit f'pajjiż terz sakemm dak il-pajjiż 
terz ma jkunx pajjiż:
- fejn ma jkunx hemm taxxi nominali,
- fejn hemm nuqqas ta’ skambju effettiv 
ta’ informazzjoni ma’ awtoritajiet tat-
taxxa barranin,
- fejn hemm nuqqas ta' trasparenza fid-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi, ġudizzjarji jew 
amministrattivi,
- fejn m'hemm ebda rekwiżit għal 
preżenza lokali sostantiva, jew
- li jaġixxi bħala ċentru finanzjarju 
offshore.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. AIF ikun awtorizzat bħala MMF biss 
jekk l-awtorità kompetenti tiegħu approvat 

1. AIF għandu jkun awtorizzat bħala 
MMF biss jekk l-awtorità kompetenti 
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l-applikazzjoni ta' AIFM awtorizzat skont 
id-Direttiva 2011/61/UE biex imexxi l-
AIF, ir-regoli tal-fond u l-għażla tad-
depożitarju.

tiegħu approvat l-applikazzjoni ta' AIFM 
awtorizzat skont id-Direttiva 2011/61/UE 
biex imexxi l-AIF, ir-regoli tal-fond u l-
għażla tad-depożitarju.

AIF MMF jew AIFM ta' MMF jista' jkun 
stabbilit f'pajjiż terz sakemm dak il-pajjiż 
terz ma jkunx pajjiż:

- fejn ma jkunx hemm taxxi nominali,
- fejn hemm nuqqas ta’ skambju effettiv 
ta’ informazzjoni ma’ awtoritajiet tat-
taxxa barranin,
- fejn hemm nuqqas ta' trasparenza fid-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi, ġudizzjarji jew 
amministrattivi,
- fejn m'hemm ebda rekwiżit għal 
preżenza lokali sostantiva,
- li jaġixxi bħala ċentru finanzjarju 
offshore.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) unitajiet jew ishma ta' MMFs oħra.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ESMA tissottometti l-abbozz ta’ 
standards tekniċi regolatorji msemmija fl-

L-ESMA għandha tissottometti l-abbozz 
ta’ standards tekniċi regolatorji msemmija 
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ewwel sottoparagrafu lill-Kummissjoni sa 
[…].

fl-ewwel sottoparagrafu lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 2014.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Strument finanzjarju derivattiv ikun
eliġibbli għal investiment minn MMF jekk 
huwa nnegozjat f'suq irregolat imsemmi fl-
Artikolu 50(1)(a), (b) jew (c) tad-Direttiva 
2009/65/KE jew barra l-Borża (over-the-
counter, OTC), sakemm li jiġu ssodisfati 
fi kwalunkwe każ il-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin:

Strument finanzjarju derivattiv għandu 
jkun eliġibbli għal investiment minn MMF 
jekk huwa nnegozjat f'suq irregolat 
imsemmi fl-Artikolu 50(1)(a), (b) jew (c) 
tad-Direttiva 2009/65/KE jew f'sistema ta' 
negozju organizzat kif definita fil-[MiFID 
il-ġdida].

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) meta aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-
kreditu rreġistrata mal-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (European Securities 
and Market Authority, ESMA) tassenja 
klassifikazzjoni tal-kreditu lil emittent ta' 
strumenti tas-suq monetarju, is-sottograd 
taħt l-ogħla żewġ klassifikazzjonijiet tal-
kreditu b'terminu qasir ta' żmien użati minn 
dik l-aġenzija jitqies bħala bidla materjali 
għall-finijiet tal-punt (c) u l-maniġer 
għandu jkollu jwettaq proċedura ta' 
assenjament ġdida;

(d) meta aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-
kreditu rreġistrata mal-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (European Securities 
and Market Authority, ESMA) tassenja 
klassifikazzjoni tal-kreditu lil emittent ta' 
strumenti tas-suq monetarju, is-sottograd 
taħt l-ogħla żewġ klassifikazzjonijiet tal-
kreditu b'terminu qasir ta' żmien użati minn 
dik l-aġenzija għandu jitqies bħala bidla 
materjali għall-finijiet tal-punt (c) u l-
maniġer għandu jkollu jwettaq proċedura 
ta' assenjament ġdida tal-kwalità tal-
kreditu tal-istrument tas-suq tal-flus biex 
ikun żgurat li jibqa' jkun ta' kwalità 
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għolja.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa sabiex 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 44,
billi tispeċifika dawn il-punti li ġejjin:

L-ESMA għandha, sal-31 ta' Lulju 2015, 
tabbozza standards tekniċi regolatorji li 
jispeċfikaw il-punti li ġejjin:

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minkejja l-limiti individwali stabbiliti 
fil-paragrafu 2, l-MMF standard jista' 
jikkumbina, fejn dan ikun iwassal għal 
investiment ta’ aktar minn 15 % tal-assi 
tiegħu f'korp wieħed, kwalunkwe wieħed 
minn dawn li ġejjin:

3. Minkejja l-limiti individwali stabbiliti 
fil-paragrafu 2, u b'deroga mill-
Artikolu 14, l-MMF standard jista' 
jikkumbina, fejn dan ikun iwassal għal 
investiment ta’ aktar minn 15 % tal-assi 
tiegħu f'korp wieħed, kwalunkwe wieħed 
minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-MMF jew il-maniġer tal-MMF ma imħassar
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għandhomx jissolleċitaw jew jiffinanzjaw 
aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu 
għall-klassifikazzjoni tal-MMF.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-ESMA toħroġ linji gwida li 
jispeċifikaw il-parametri referenzjarji 
komuni tax-xenarji tat-testijiet ta' stress li 
għandhom jiġu inklużi fit-testijiet tal-
istress filwaqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni 
l-fatturi speċifikati fil-paragrafu 1. Il-linji 
gwida jiġu aġġornati tal-inqas kull sena 
filwaqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-aħħar 
żviluppi tas-suq.

7. L-ESMA għandha toħroġ linji gwida 
sal-31 ta' Lulju 2015 li jispeċifikaw il-
parametri referenzjarji komuni tax-xenarji 
tat-testijiet ta' stress li għandhom jiġu 
inklużi fit-testijiet tal-istress filwaqt li 
jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-fatturi 
speċifikati fil-paragrafu 1. Il-linji gwida 
għandhom jiġu aġġornati tal-inqas kull 
sena filwaqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-
aħħar żviluppi tas-suq.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Minbarra l-mudell tal-evalwazzjoni 
skont il-valur fis-suq imsemmi fil-
paragrafi 2 u 3 u l-metodu tal-evalwazzjoni 
skont mudell imsemmi fil-paragrafu 4, l-
assi tas-CNAV MMF jistgħu jiġu vvalutati 
wkoll bl-użu tal-metodu tal-kost 
amortizzat.

5. Minbarra l-mudell tal-evalwazzjoni 
skont il-valur fis-suq imsemmi fil-
paragrafi 2 u 3 u l-metodu tal-evalwazzjoni 
skont mudell imsemmi fil-paragrafu 4, l-
assi tas-CNAV MMF jistgħu jiġu vvalutati 
wkoll bl-użu tal-metodu tal-kost 
amortizzat.

Il-kontabbiltà permezz tal-kost amortizzat 
għandha tiġi applikata biss meta jitqies li 
tippermetti approssimazzjoni tal-prezz tal-
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istrument.
Billi r-riskju tal-ipprezzar ħażin jiżdied 
b'assi sottostanti fuq perjodu itwal ta' 
żmien, l-użu tal-amortizzazzjoni għandu 
jkun ristrett għal strumenti b'maturità 
residwa baxxa u fin-nuqqas ta' xi 
sensittività partikolari tal-istrumenti 
għall-fatturi tas-suq. Maturità residwa ta' 
90 jum għandha titqies bħala l-massimu.
Livelli limitu ta' materjalità u proċeduri 
eskalanti għandhom ikunu fis-seħħ biex 
ikun żgurat li jittieħdu minnufih 
azzjonijiet korrettivi meta l-kost 
amortizzat ma jibqax jipprovdi 
approssimazzjoni affidabbli tal-prezz tal-
istrumenti: fil-livell tal-portafoll ġenerali, 
livelli limitu ta' 10 punti bażi għandhom
jitqiesu xierqa.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29a
Is-CNAV MMFs m'għandhomx jiġu 
offruti lil investituri fil-livell tal-konsum.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull CNAV MMF jistabbilixxi u jżomm 
bafer tan-NAV li għandu dejjem jammonta 

Kull CNAV MMF għandu jistabbilixxi u 
jżomm sal-31 ta' Diċembru 2014 bafer 
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għal mill-inqas 3 % tal-valur totali tal-assi 
tas-CNAV MMF. Il-valur totali tal-assi tas-
CNAV MMF jiġi kkalkolat bħala s-somma 
tal-valuri ta’ kull assi tal-MMF stabbilita 
skont l-Artikolu 26(3) jew (4).

tan-NAV li għandu dejjem jammonta għal 
mill-inqas 3 % tal-valur totali tal-assi tas-
CNAV MMF. Il-valur totali tal-assi tas-
CNAV MMF għandu jiġi kkalkolat bħala 
s-somma tal-valuri ta’ kull assi tal-MMF 
stabbilita skont l-Artikolu 26(3) jew (4).

Sa [ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 
ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament], is-CNAV MMFs kollha 
stabbiliti, ġestiti jew imqiegħda fis-suq fl-
Unjoni għandhom jinbidlu f'VNAV 
MMFs.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tas-CNAV MMF 
tiġi nnotifikata minnufih bi kwalunkwe 
tnaqqis taħt it-3 % fl-ammont tal-bafer tan-
NAV.

1. L-awtorità kompetenti tas-CNAV MMF 
u l-ESMA għandhom jiġu nnotifikati
minnufih bid-dokumenti meħtieġa li 
jippruvaw l-eżistenza tal-bafer u bi 
kwalunkwe tnaqqis taħt it-3 % fl-ammont 
tal-bafer tan-NAV.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ estern ifisser appoġġ dirett jew 
indirett offrut minn parti terza li huwa intiż 
għal jew li effettivament jirriżulta fil-
garanzija tal-likwidità tal-MMF jew fl-
istabbilizzazzjoni tan-NAV għal kull unità 

Appoġġ estern ifisser appoġġ dirett jew 
indirett offrut minn parti terza li huwa intiż 
għal jew li effettivament jirriżulta fil-
garanzija tal-likwidità tal-MMF jew fl-
istabbilizzazzjoni tan-NAV għal kull unità 
jew sehem tal-MMF. Appoġġ estern
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jew sehem tal-MMF. m'għandux jingħata minn kwalunkwe 
awtorità pubblika sovrana, reġjonali jew 
lokali.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Appoġġ estern m'għandux jingħata 
minn kwalunkwe awtorità pubblika 
sovrana, reġjonali jew lokali.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Linji gwida tal-ESMA

L-ESMA għandha telabora linji gwida 
dettaljati dwar l-isponsorship finanzjarju 
sal-31 ta' Lulju 2015 fir-rigward ta':
- l-ammont massimu li l-isponsors jistgħu 
jagħtu u l-kundizzjonijiet applikabbli,
- il-karatteristiċi tal-isponsorship,
- id-durata tal-isponsorship.

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-CNAV MMF jindika b’mod ċar li huwa 
CNAV MMF fi kwalunkwe dokument 
estern jew intern, rapport, stqarrija, reklam, 
ittra jew kwalunkwe evidenza oħra bil-
miktub maħruġa minnu jew mill-maniġer 
tiegħu, indirizzati jew intiżi biex jitqassmu 
lill-investituri prospettivi, lid-detenturi tal-
unitajiet, lill-azzjonisti jew lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-MMF jew lill-maniġer 
tiegħu.

Is-CNAV MMF għandu jindika b’mod ċar 
li huwa CNAV MMF fi kwalunkwe 
dokument estern jew intern, rapport, 
stqarrija, reklam, ittra jew kwalunkwe 
evidenza oħra bil-miktub maħruġa minnu 
jew mill-maniġer tiegħu, indirizzati jew 
intiżi biex jitqassmu lill-investituri 
prospettivi, lid-detenturi tal-unitajiet, lill-
azzjonisti jew lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-MMF jew lill-maniġer tiegħu.

Fuq talba tal-investitur, is-CNAV MMF 
għandu jikkomunika n-NAV.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-politika ta' remunerazzjoni tal-
MMFs għandha tkun trasparenti. 
Konsegwentement, l-MMFs għandhom 
jistabbilixxu u japplikaw politiki u prattiki 
ta'remunerazzjoni li jkunu konsistenti 
ma’ u jippromwovu mmaniġġjar tajjeb u 
effikaċi tar-riskju u ma jħeġġux teħid ta' 
riskji li jkun inkonsistenti mal-profili tar-
riskju, ir-regoli jew l-istrumenti ta’ 
inkorporazzjoni tal-MMF li 
jimmaniġġjaw.
2. Il-politiki u l-prattiki ta' 
remunerazzjoni għandhom ikopru l-
komponenti fissi u varjabbli tas-salarji u 
l-benefiċċji diskrezzjonali tal-pensjoni.
3. Il-politiki u l-prattiki ta' 
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remunerazzjoni għandhom japplikaw għal 
dawk il-kategoriji ta' persunal, inklużi 
impjegati u membri oħra tal-persunal 
bħal, iżda mhux limitat għal, il-persunal 
temporanju jew kuntrattwali, fil-livell tal-
fond jew tas-subfond li huma:
(a) maniġers ta' fondi;
(b) persuni għajr il-maniġers tal-fondi, li 
jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment li 
jaffettwaw il-pożizzjoni ta' riskju tal-fond;
(c) persuni għajr il-maniġers tal-fondi, li 
għandhom is-setgħa li jeżerċitaw 
influwenza fuq il-persunal, inklużi 
konsulenti u analisti tal-politiki ta' 
investiment;
(d) maniġment superjuri, min jieħu r-
riskji, persunal f'funzjonijiet ta' kontroll; 
kif ukoll
(e) kwalunkwe impjegat jew membru tal-
persunal ieħor bħal, iżda mhux limitat 
għal, il-persunal temporanju jew 
kuntrattwali li jirċievi remunerazzjoni 
totali li taqa' fi ħdan il-limiti ta' 
remunerazzjoni tal-maniġment superjuri 
u ta' min jieħu d-deċiżjonijiet u li l-
attivitajiet professjonali tiegħu għandhom 
impatt materjali fuq il-profili tar-riskju 
tal-kumpaniji maniġerjali jew tal-MMF li 
jimmaniġġjaw.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull MMF ġestit, il-maniġer tal-
MMF jirrapporta l-informazzjoni lill-
awtorità kompetenti tal-MMF, mill-inqas 
kull tliet xhur. Il-maniġer, wara talba,
jipprovdi l-informazzjoni wkoll lill-

1. Għal kull MMF ġestit, il-maniġer tal-
MMF għandu jirrapporta l-informazzjoni 
lill-awtorità kompetenti tal-MMF, mill-
inqas kull tliet xhur. Il-maniġer għandu
jipprovdi l-informazzjoni wkoll lill-
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awtorità kompetenti tal-maniġer jekk din 
tkun differenti mill-awtorità kompetenti 
tal-MMF.

awtorità kompetenti tal-maniġer jekk din 
tkun differenti mill-awtorità kompetenti 
tal-MMF.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti jissorveljaw 
il-konformità ma’ dan ir-Regolament fuq 
bażi kontinwa.

1. MMFs b'aktar minn EUR 10 biljun ta' 
assi taħt ġestjoni għandhom jaqgħu taħt 
is-superviżjoni tal-ESMA rigward il-
konformità ma’ dan ir-Regolament fuq bażi 
kontinwa.

Fondi oħra għandhom jaqgħu taħt is-
superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti 
fuq bażi kontinwa.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti tal-MMF tkun 
responsabbli mis-sorveljanza tal-
konformità mal-obbligi stabbiliti fir-regoli 
tal-fond jew fl-istrumenti tal-
inkorporazzjoni, kif ukoll mal-obbligi 
stabbiliti fil-prospett, li jkunu konsistenti 
ma’ dan ir-Regolament.

3. L-ESMA u l-awtorità kompetenti tal-
MMF, kif xieraq skont it-tip ta' MMF li 
huma responsabbli għas-superviżjoni 
tiegħu, għandhom ikunu responsabbli 
mis-sorveljanza tal-konformità mal-obbligi 
stabbiliti fir-regoli tal-fond jew fl-
istrumenti tal-inkorporazzjoni, kif ukoll 
mal-obbligi stabbiliti fil-prospett, li 
għandhom ikunu konsistenti ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità kompetenti tal-maniġer tkun 
responsabbli mis-sorveljanza tal-
adegwatezza tal-arranġamenti u l-
organizzazzjoni tal-maniġer sabiex il-
maniġer tal-MMF ikun f’pożizzjoni li 
jikkonforma mal-obbligi u r-regoli li huma 
relatati mal-kostituzzjoni u l-funzjonament 
tal-MMFs kollha li jiġġestixxi.

4. L-ESMA u l-awtorità kompetenti tal-
maniġer, kif xieraq skont it-tip ta' MMF li 
huma responsabbli għas-superviżjoni 
tiegħu, għandhom ikunu responsabbli 
mis-sorveljanza tal-adegwatezza tal-
arranġamenti u l-organizzazzjoni tal-
maniġer sabiex il-maniġer tal-MMF ikun 
f’pożizzjoni li jikkonforma mal-obbligi u r-
regoli li huma relatati mal-kostituzzjoni u 
l-funzjonament tal-MMFs kollha li 
jiġġestixxi.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti isegwu l-
UCITS jew l-AIFs stabbiliti jew 
ikkummerċjalizzati fit-territorji tagħhom 
sabiex jivverifikaw li huma ma jużawx in-
nominazzjoni tal-MMF jew jissuġġerixxu 
li huma MMF sakemm ma jikkonformawx 
ma’ dan ir-Regolament.

5. L-ESMA u l-awtoritajiet kompetenti, kif 
xieraq skont it-tip ta' MFF li huma 
responsabbli għas-superviżjoni tiegħu, 
għandhom isegwu l-UCITS jew l-AIFs 
stabbiliti jew ikkummerċjalizzati fit-
territorji tagħhom sabiex jivverifikaw li 
huma ma jużawx in-nominazzjoni tal-
MMF jew jissuġġerixxu li huma MMF 
sakemm ma jikkonformawx ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-
setgħat ta’ sorveljanza u investigazzjoni 
kollha li huma meħtieġa għat-twettiq tal-
funzjonijiet tagħhom skont dan ir-
Regolament.

1. L-ESMA u l-awtoritajiet kompetenti, kif 
xieraq skont it-tip ta' MFF li huma 
responsabbli għas-superviżjoni tiegħu 
għandu jkollhom is-setgħat ta’ sorveljanza 
u investigazzjoni kollha li huma meħtieġa 
għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom skont 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mill-ewwel sentenza tal-
Artikolu 30(1), UCITS jew AIF eżistenti li 
jissodisfa l-kriterji għad-definizzjoni ta’ 
CNAV MMF stipulati fl-Artikolu 2(10) 
tistabbilixxi bafer tan-NAV ta’ mill-inqas

imħassar

(a) 1 % tal-valur totali tal-assi tas-CNAV 
MMF, fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament;
(b) 2 % tal-valur totali tal-assi tas-CNAV 
MMF, fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament;
(c) 3 % tal-valur totali tal-assi tas-CNAV 
MMF, fi żmien tliet snin mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament

Or. en
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu, ir-referenza għal 3 % fl-
Artikoli 33 u 34 jiġu interpretati bħala li 
jirreferu għall-ammonti tal-bafer tan-
NAV imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-
paragrafu 3 rispettivament.

imħassar

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 13 u 19 tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 13 u 19 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tadotta l-atti 
delegati kif imsemmija fl-Artikoli 13 u 19 
sa mhux aktar tard mill-31 ta' Lulju 2015.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest:

Is-sistema bankarja "parallela" hija s-sistema ta' intermedjazzjoni kreditizja li tinvolvi 
entitajiet u attivitajiet li mhumiex parti mis-sistema bankarja regolari. Il-banek "paralleli" 
mhumiex irregolati bħall-banek, iżda minkejja dan iwettqu attivitajiet simili għall-banek. Il-
Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja (FSB) stima b'mod approssimattiv id-daqs tas-sistema 
bankarja "parallela" globali għal madwar EUR 51 triljun fl-2011. Dan jirrappreżenta bejn 
25 % u 30 % tat-total tas-sistema finanzjarja u nofs id-daqs tal-assi tal-banek. Għalhekk, is-
sistema bankarja "parallela" hija ta' importanza sistemika kbira ferm għas-sistema finanzjarja 
tal-Ewropa.

L-MMFs għandhom jitqiesu bħala entità importanti tas-sistema bankarja "parallela".

Fond tas-Suq Monetarju (MMF) huwa fond mutwu li jinvesti f'dejn fuq terminu qasir ta' 
żmien bħal strumenti tas-suq monetarju maħruġa minn banek, gvernijiet jew
korporazzjonijiet. Strumenti tas-suq monetarju tradizzjonalment jinkludu kambjali tat-teżor, 
karta kummerċjali jew ċertifikati ta' depożitu.

Minħabba l-interkonnettività sistemika tal-Fondi tas-Suq Monetarju (MMFs) mas-settur 
bankarju u mal-finanzi korporattivi u governattivi, ġew identifikati mill-Bord għall-Istabbiltà 
Finanzjarja (FSB), mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli 
(IOSCO), mill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS), mill-Kummissjoni Ewropea 
(KE) u mill-Parlament Ewropew (PE) bħala entitajiet importanti li jaġixxu bħala banek 
"paralleli".

Kif ġie sottolinjat mill-Parlament Ewropew fir-rapport tiegħu dwar is-sistema bankarja 
"parallela" kif adottat fl-20 ta' Novembru 2012, l-MMFs għandhom, bħala prijorità, ikunu 
soġġetti għal miżuri meħtieġa biex jitnaqqsu r-riskji speċifiċi ta' assalti bankarji biex is-
sistema finanzjarja ssir aktar stabbli.

Rwol u importanza tal-MMFs:

L-MMFs huma sors importanti ta’ finanzjament fuq perjodu qasir ta' żmien għall-
istituzzjonijiet finanzjarji, il-korporazzjonijiet u l-gvernijiet. Fl-Ewropa, madwar 22 % tat-
titoli tad-dejn fuq perjodu qasir ta' żmien li jinħarġu mill-gvernijiet jew mis-settur korporattiv 
huma f'idejn l-MMFs. Huma għandhom 38 % tad-dejn fuq perjodu qasir ta' żmien maħruġ 
mis-settur bankarju. Bħala total, l-MMFs għandhom madwar EUR 1 triljun f'assi fil-portafoll 
fl-UE.

L-MMFs kellhom rwol importanti fil-kriżi finanzjarja tal-2007-2008.
Fl-Ewropa, għadd ta' hekk imsejħa "MMFs imsaħħa" ntlaqtu mill-falliment tas-suq ipotekarju 
subprime tal-Istati Uniti matul is-sajf tal-2007, u jew kellhom jiġu appoġġati minn banek li 
aġixxew bħala sponsors jew kellhom jiġu sospiżi. B'paragun, l-Istati Uniti esperjenzaw kriżi 
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ta' proporzjon ferm akbar meta fond ewlieni, ir-Reserve Primary Fund, "broke the buck": i.e 
ma kienx kapaċi jżomm il-valur nett tal-assi tiegħu 'l fuq minn USD 1, wara l-kollass ta' 
Lehman Brothers. Dan il-fatt wassal għal assalt bankarju fuq l-MMFs, u madwar 
USD 310 biljun – jiġifieri madwar 10 % tal-assi totali taħt ġestjoni – ġew irtirati minn tali 
fondi fi ftit jiem biss, u dan ħoloq distorsjoni tas-suq tal-karta kummerċjali (CP) u ġiegħel lill-
awtoritajiet tal-Istati Uniti jintervjenu, fosthom bil-ħolqien ta' żewġ faċilitajiet ta' likwidità u 
bl-estensjoni tal-iskema ta' garanzija tad-depożiti (dokument tal-ESRB tal-2012 dwar l-
MMFs).

Minħabba dan ir-rwol importanti fil-kriżi, l-MMFs xprunaw lir-regolaturi fuq iż-żewġ naħat 
tal-Atlantiku biex jirrieżaminaw b'mod estensiv il-qafas regolatorju li japplika għalihom. Fl-
Ewropa, ġew adottati linji gwida ġodda fl-2010, li jimponu standards stretti f'termini tal-
kwalità u l-maturità tal-kreditu ta' titolu sottostanti u divulgazzjoni aħjar lill-investituri. 
Għalkemm jitqies li dawn l-inizjattivi tejbu konsiderevolment ir-regolamentazzjoni tal-
MMFs, għadhom għaddejjin diskussjonijiet, kemm fl-Istati Uniti kif ukoll f'livell 
internazzjonali, dwar kif jitnaqqsu r-riskji sistemiċi assoċjati mal-MMFs u, b'mod partikolari, 
il-vulnerabbiltà tagħhom għall-assalti bankarji mill-investituri. 

 Għalhekk, ir-Rapporteur hu tal-fehma li minħabba l-importanza sistemika tal-MMFs u 
minħabba r-rwol enormi li żvolġew matul il-kriżi finanzjarja, il-proposta leġiżlattiva tal-KE 
biex is-settur tal-MMFs jiġi regolat għandha tintlaqa'.

Il-proposta tal-KE u s-suġġerimenti tar-Rapporteur:

Minħabba dawn il-vulnerabbiltajiet strutturali u l-fatt li spiss l-investituri jipperċepixxu l-flus 
imqiegħda f'MFF bħala investiment garantit, jinħtieġ qafas regolatorju strett sabiex tiġi 
indirizzata t-trasformazzjoni tal-likwidità u l-maturità u biex l-MFFs isiru aktar stabbli 
mingħajr ma jiġi pperikolat ir-rwol importanti tagħhom ta' finanzjament fuq perjodu qasir ta' 
żmien tal-ekonomija reali. Il-proposta tal-KE ssaħħaħ ir-rekwiżiti ta' likwidità, 
diversifikazzjoni u konċentrazzjoni u tagħmilhom aktar trasparenti u aktar stabbli.

Ir-Rapporteur jilqa' dawn il-passi, iżda huwa tal-fehma li għandu jsir iktar fir-rigward tal-
punti li ġejjin.

L-ewwel, sabiex jiġu indirizzati l-assalti bankarji potenzjali bl-aktar mod effiċjenti possibbli u 
biex is-sistema finanzjarja ssir iktar stabbli, jeħtieġ li jiġu adottati miżuri addizzjonali dwar is-
CNAVs. Kif iddikjarat mill-PE fir-rapport tiegħu dwar is-sistema bankarja "parallela", ir-
Rapporteur tal-fehma li l-MMFs li joffru valur fiss tal-assi (NAV) stabbli għandhom ikunu 
soġġetti għal miżuri mfassla biex jitnaqqsu r-riskji speċifiċi assoċjati mal-karatteristika ta' 
NAV stabbli tagħhom u biex jiġu internalizzati l-ispejjeż minħabba dawn ir-riskji. Ir-
Rapporteur tal-fehma li din l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż tkun organizzata bl-aħjar mod 
permezz ta' bafer kapitali ta' 3 % li għandu jiġi stabbilit sa tmiem l-2014. Sa tmiem l-2019, is-
CNAVs kollha jridu jiġu trasformati f'VNAVs billi tali trasformazjzoni tagħmel l-MFFs aktar 
trasparenti madwar il-valur reali tal-assi sottostanti u għalhekk anqas suxxettibbli għal assalti 
bankarji.

Barra minn hekk, billi r-rifuġji tat-taxxa huma ta' ħsara kbira għall-ekonomija internazzjonali 
u billi l-ġlieda kontra r-rifuġji tat-taxxa hija fiċ-ċentru tal-aġenda internazzjonali, kif mitlub 
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mill-G20 f'Saint Petersburg f'Settembru 2013 u mill-ministri tal-finanzi u l-Gvernaturi tal-
Banek Ċentrali tal-G20 fi Frar 2013, u kif rikonoxxut mill-Parlament Ewropew fir-rapport 
tiegħu ta' Mejju 2013 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u r-rifuġji tat-
taxxa, u billi parti enormi mill-attivitajiet u l-entitajiet tas-sistema bankarja "parallela" 
joperaw minn rifuġji tat-taxxa, ir-Rapportuer konvint li jeħtieġ li jiġu adottati miżuri biex ikun 
żgurat li ma jiġux stabbiliti MMFs f'rifuġju tat-taxxa.

Ir-Rapporteur tal-fehma wkoll li l-assi eliġibbli li fihom MFFs jistgħu jinvestu għandhom jiġu 
estiżi b'ċertu perċentwal għal partijiet ta' MMFs oħra sakemm jiġu ssodisfati xi 
kundizzjonijiet stretti.

Ir-Rapporteur jilqa' l-miżuri l-oħra proposti mill-KE biex tiżdied it-trasparenza, iżda jemmen 
li din it-trasparenza għandha tiġi estiża wkoll għall-politiki u l-prattiki ta' remunerazzjoni tal-
MMFs. Barra minn hekk, is-CNAVs għandhom ikunu jistgħu, fi kwalunkwe mument, jagħtu 
l-NAV tal-unitajiet lill-investituri.

Għal stampa affidabbli dwar il-valur tal-assi tal-MMF u dwar il-politika tiegħu ta' riskji 
meħuda, klassifikazzjoni mogħtija minn aġenzija ta' klassifikazzjoni rikonoxxuta tista' tkun 
utli. Għalkemm ir-Rapporteur huwa kontra kull forma ta' dipendenza mekkanika fuq 
klassifikazzjoni esterna, mhuwiex favur li MFF jitwaqqaf milli jitlob jew jiffinanzja 
klassifikazzjoni minn aġenzija rikonoxxuta mill-ESMA, sakemm jiġu rispettati d-
dispożizzjonijiet kollha tar-regolamenti dwar il-CRA.  F'din il-perspettiva, huwa kruċjali 
wkoll li l-metodu ta' evalwazzjoni interna jkun affidabbli, ikun jista' jitħaddem u jkun ħieles 
minn kunflitt ta' interess potenzjali.

Biex jiġu evalwati l-prodotti finanzjarji li l-MMFs investew fihom, huwa kruċjali li l-metodu 
ta' evalwazzjoni jkun sod u affidabbli. Għalhekk, ir-Rapporteur tal-fehma li l-metodu tal-kost 
amortizzat kif użat mill-fondi CNAV huwa utli, sakem jiġu ssodisfati kundizzjonijiet aktar 
dettaljati; b'mod partikolari l-massimu tal-maturità residwa għandu jkun limitat għal 90 jum u 
meta l-metodu tal-kost amortizzat ma jibqax jipprovdi approssimazzjoni affidabbli tal-prezz 
tal-istrumenti, għandhom jittieħdu azzjonijiet korrettivi. 

L-appoġġ minn sponsors lil fondi CNAV jrid ikun limitat għall-bini tal-bafer kapitali. 
F'każijiet straordinarji, il-fondi VNAV jistgħu japplikaw ukoll għal appoġġ estern, iżda dan 
m'għandu jingħata minn ebda awtorità pubblika sovrana, reġjonali jew lokali.
Barra minn hekk, tinħtieġ aktar trasparenza rigward l-ammont massimu li jista' jingħata lil 
fond VNAV bħala appoġġ, il-perjodu massimu u l-forma li dan l-isponsorjar jista' jkollu.
L-ESMA se telabora aktar il-linji gwida dettaljati meħtieġa.

Minħabba l-importanza sistemika ta' diversi MMFs, u b'konformità mas-superviżjoni diretta li 
se ssir dalwaqt mill-BĊE duq il-banek sistemiċi fil-qafas tal-Unjoni bankarja, ir-Rapporteur 
tal-fehma li l-ESMA għandha tingħata r-responsabbiltà għas-superviżjoni diretta tal-akbar 
MMFs sistemiċi, b'kooperazzjoni mal-awtorità kompetenti.


