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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

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0747),

– 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 
(C7-0420/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni motivata mressqa, fi ħdan il-qafas tal-Protokoll (Nru 2) dwar 
l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Parlament Svediż, li 
tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew ta...1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ...2,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur kif ukoll tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2012),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni 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, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għad mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 Għad mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-rilevanza tal-prospetti tal-
klassifikazzjoni għall-investituri u l-
emittenti u l-effetti tagħhom fuq is-swieq 
hija paragonabbli mar-rilevanza u l-effetti 
tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu. 
Għalhekk, ir-rekwiżiti kollha tar-
Regolament (KE) Nru 1060/2009 li 
għandhom l-għan li jiżguraw li l-azzjonijiet 
ta’ klassifikazzjoni jkunu ħielsa mill-
kunflitti ta’ interess, preċiżi u trasparenti, 
għandhom japplikaw ukoll għall-prospetti 
tal-klassifikazzjonijiet. Skont il-prattika 
superviżorja ta' bħalissa għadd mir-
rekwiżiti tar-Regolament japplikaw għall-
prospetti tal-klassifikazzjoni. Dan ir-
Regolament jintroduċi definizzjoni ta’ 
prospetti ta’ klassifikazzjoni u jiċċara liema 
dispożizzjonijiet speċifiċi japplikaw għal 
prospetti bħal dawn. Dan għandu jiċċara r-
regoli u jipprovdi ċertezza legali. Id-
definizzjoni ta’ prospetti ta’ 
klassifikazzjoni skont dan ir-Regolametnt 
għandha tinkludi wkoll opinjonijiet li 
jirrigwardaw id-direzzjoni l-iktar probabbli 
li tieħu klassifikazzjoni tal-kreditu f'qasir 
żmien, li komunement jissejħu credit 
watches.

(4) Ir-rilevanza tal-prospetti tal-
klassifikazzjoni għall-investituri u l-
emittenti u l-effetti tagħhom fuq is-swieq 
hija paragonabbli mar-rilevanza u l-effetti 
tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu. 
Għalhekk, ir-rekwiżiti kollha tar-
Regolament (KE) Nru 1060/2009 li 
għandhom l-għan li jiżguraw li l-azzjonijiet 
ta’ klassifikazzjoni jkunu ħielsa mill-
kunflitti ta’ interess, preċiżi u trasparenti, 
għandhom japplikaw ukoll għall-prospetti 
tal-klassifikazzjonijiet. Skont il-prattika 
superviżorja ta' bħalissa għadd mir-
rekwiżiti tar-Regolament japplikaw għall-
prospetti tal-klassifikazzjoni. Dan ir-
Regolament jintroduċi definizzjoni ta’ 
prospetti ta’ klassifikazzjoni u jiċċara liema 
dispożizzjonijiet speċifiċi japplikaw għal 
prospetti bħal dawn. Dan għandu jiċċara r-
regoli u jipprovdi ċertezza legali. Id-
definizzjoni ta’ prospetti ta’ 
klassifikazzjoni skont dan ir-Regolametnt 
għandha tinkludi wkoll opinjonijiet li 
jirrigwardaw id-direzzjoni l-iktar probabbli 
li tieħu klassifikazzjoni tal-kreditu f'qasir 
żmien, li komunement jissejħu credit 
watches. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji, 
żviluppati mill-AETS, sabiex tinkludi, 
jekk meħtieġ, pubblikazzjonijiet oħra fl-
attivitajiet sorveljati fi ħdan il-qafas ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 
diġà pprovda l-ewwel rawnd ta’ miżuri 
biex tiġi ttrattata l-kwistjoni tal-
indipendenza u l-integrità tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu u l-attivitajiet 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tagħhom. L-
għanijiet li tiġi żgurata l-indipendenza tal-
aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u li 
jiġi identifikat, ġestit u safejn hu possibbli, 
evitat kull kunflitt ta’ interess li jista' 
jitqajjem kienu diġà fil-bażi ta’ bosta 
dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament fl-
2009. Filwaqt li jipprovdu bażi soda, ir-
regoli eżistenti ma għandhomx jidhru li 
kellhom impatt suffiċjenti f’dan ir-rigward. 
L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
għadhom mhumiex ipperċipiti bħala atturi 
suffiċjentement indipendenti. L-għażla u r-
remunerazzjoni tal-aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu mill-entità 
klassifikata (il-mudell ‘l-emittent iħallas’) 
huma sors inerenti ta’ kunflitti ta’ interess, 
li mhumiex indirizzati b’mod suffiċjenti 
mir-regoli eżistenti. Skont dan il-mudell, 
hemm inċentivi għall-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu biex joħorġu 
klassifikazzjonijiet ta’ kompjaċenza fuq l-
emittent sabiex jakkwistaw relazzjoni ta’ 
negozju fit-tul b'garanzija ta’ dħul ta’ flus 
jew sabiex jiżguraw xogħol u dħul 
addizzjonali. Barra minn hekk, ir-
relazzjonijiet bejn l-azzjonisti tal-aġenziji 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u l-entitajiet 
ikklassifikati jistgħu jikkawżaw kunflitti 
ta’ interess li mhumiex trattati b’mod 
suffiċjenti permezz tar-regoli eżistenti. 
Bħala riżultat, klassifikazzjonijiet tal-
kreditu maħruġa skont il-mudell ‘l-emittent 
iħallas’ jistgħu jiġu perċepiti iktar bħala 
klassifikazzjonijiet tal-kreditu adatti għall-
emittent milli klassifikazzjonijiet tal-

(6) Ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 
diġà pprovda l-ewwel rawnd ta’ miżuri 
biex tiġi ttrattata l-kwistjoni tal-
indipendenza u l-integrità tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu u l-attivitajiet 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tagħhom. L-
għanijiet li tiġi żgurata l-indipendenza tal-
aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u li 
jiġi identifikat, ġestit u safejn hu possibbli, 
evitat kull kunflitt ta’ interess li jista' 
jitqajjem kienu diġà fil-bażi ta’ bosta 
dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament fl-
2009. Filwaqt li jipprovdu bażi soda, ir-
regoli eżistenti ma għandhomx jidhru li 
kellhom impatt suffiċjenti f’dan ir-rigward. 
L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
għadhom mhumiex ipperċipiti bħala atturi 
suffiċjentement indipendenti. L-għażla u r-
remunerazzjoni tal-aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu mill-entità 
klassifikata (il-mudell ‘l-emittent iħallas’) 
huma sors inerenti ta’ kunflitti ta’ interess, 
li mhumiex indirizzati b’mod suffiċjenti 
mir-regoli eżistenti. Skont dan il-mudell, 
hemm inċentivi għall-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu biex joħorġu 
klassifikazzjonijiet ta’ kompjaċenza fuq l-
emittent sabiex jakkwistaw relazzjoni ta’ 
negozju fit-tul b'garanzija ta’ dħul ta’ flus 
jew sabiex jiżguraw xogħol u dħul 
addizzjonali. Barra minn hekk, ir-
relazzjonijiet bejn l-azzjonisti tal-aġenziji 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u l-entitajiet 
ikklassifikati jistgħu jikkawżaw kunflitti 
ta’ interess li mhumiex trattati b’mod 
suffiċjenti permezz tar-regoli eżistenti. 
Bħala riżultat, klassifikazzjonijiet tal-
kreditu maħruġa skont il-mudell ‘l-emittent
iħallas’ jistgħu jiġu perċepiti iktar bħala 
klassifikazzjonijiet tal-kreditu adatti għall-
emittent milli klassifikazzjonijiet tal-
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kreditu meħtieġa mill-investitur. Mingħajr 
preġudizzju għall-konklużjonijiet tar-
rapport li jrid jitressaq mill-Kummissjoni 
dwar il-mudell ‘l-emittent iħallas’ sa 
Diċembru 2012 skont l-Artikolu 39(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1060/2009, huwa 
essenzjali li jiġu msaħħa l-kundizzjonijiet 
ta’ indipendenza li japplikaw għall-aġenziji 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu sabiex 
jiżdied il-livell ta’ kredibbiltà tal-
klassifikazzjonijiet tal-kreditu maħruġa taħt 
il-mudell ‘l-emittent iħallas’.

kreditu meħtieġa mill-investitur. Mingħajr 
preġudizzju għall-konklużjonijiet tar-
rapport li jrid jitressaq mill-Kummissjoni 
dwar il-mudell ‘l-emittent iħallas’ sa 
Diċembru 2012 skont l-Artikolu 39(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1060/2009, huwa 
essenzjali li jiġu msaħħa l-kundizzjonijiet 
ta’ indipendenza li japplikaw għall-aġenziji 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu sabiex 
jiżdied il-livell ta’ kredibbiltà tal-
klassifikazzjonijiet tal-kreditu maħruġa taħt 
il-mudell ‘l-emittent iħallas’. Għal dan il-
fini, l-AETS għandha taħdem fuq mudelli 
alternattivi ta' pagament possibbli biex 
tiżgura li s-selezzjoni u r-remunerazzjoni 
tal-aġenzija li tiggrada l-kreditu hija 
kompletament indipendenti mill-entità 
ggradata.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Biex tissaħħaħ il-kompetizzjoni fost l-
aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, 
għal kull wieħed mill-oqsma ta' 
klassifikazzjoni, għandu jiġi stabbilit 
limitu li jekk jinqabeż l-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu se jkunu 
projbiti milli jżidu l-kopertura tagħhom 
ta' klassifikazzjonijiet solleċitati  L-
ewwelnett, għall-oqsma ta' servizzi 
bankarji, tal-assigurazzjoni u tal-
klassifikazzjoni tal-kumpaniji, il-
persentaġġ massimu ta' 
klassifikazzjonijiet solleċitati għal kull 
klassi minn fost it-tliet klassijiet ta' assi 
differenti għandu jitfassal għal 25% tas-
suq f'termini tal-ammont nazzjonali. It-
tnieni nett, għal prodotti finanzjarji 
strutturati l-persentaġġ massimu ta' 
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klassifikazzjonijiet solleċitati għandu 
jitfassal għal 25% tas-suq f'termini tal-
ammont nazzjonali. Ir-raġuni għal-limitu 
ta' 25% hija doppja: minn naħa, l-ebda 
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
mhi se tikklassifika maġġoranza ta' 
emitturi ta’ bonds/ħruġ ta’ bonds għal 
klassi speċifika ta' assi; min-naħa l-oħra, 
peress li l-emitturi ta' bonds huma 
normalment ikklassifikati minn żewġ 
aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, 
tali miżura se tippermetti aktar aġenziji 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jassenjaw 
sa 25% tal-emitturi ta' bonds jew tal-ħruġ 
ta' bonds ta' klassi speċifika ta' assi.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-indipendenza ta’ aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu vis-à-vis entità 
klassifikata tiġi affettwata wkoll minn 
kunflitti ta’ interess li jista’ jkun hemm 
bejn kwalunkwe azzjonist sinifikanti 
tagħha u l-entità klassifikata: Azzjonist ta’ 
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
tista’ tkun membru ta’ bord amministrattiv 
jew superviżorju ta’ entità klassifikata jew 
xi parti terza relatata. Ir-regoli tar-
Regolament (KE) Nru 1060/2009 
indirizzaw sitwazzjoni ta’ dan it-tip biss 
fir-rigward tal-kunflitti ta’ interess 
ikkawżati minn analisti li jikklassifikaw, 
persuni li japprovaw il-klassifikazzjonijiet 
tal-kreditu jew impjegati oħrajn tal-
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. 
Madankollu, ir-Regolament baqa’ sieket 
fir-rigward ta’ kunflitti potenzjali li jista’ 
jkun hemm ikawżati minn azzjonisti jew 
membri ta’ aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-

(13) L-indipendenza ta’ aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu vis-à-vis entità 
klassifikata tiġi affettwata wkoll minn 
kunflitti ta’ interess li jista’ jkun hemm 
bejn kwalunkwe azzjonist sinifikanti 
tagħha u l-entità klassifikata: Azzjonist ta’ 
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
tista’ tkun membru ta’ bord amministrattiv 
jew superviżorju ta’ entità jew xi parti terza 
relatata li talbet għal klassifikazzjoni mill-
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.
Ir-regoli tar-Regolament (KE) 
Nru 1060/2009 indirizzaw sitwazzjoni ta’ 
dan it-tip biss fir-rigward tal-kunflitti ta’ 
interess ikkawżati minn analisti li 
jikklassifikaw, persuni li japprovaw il-
klassifikazzjonijiet tal-kreditu jew 
impjegati oħrajn tal-aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu. Madankollu, ir-
Regolament baqa’ sieket fir-rigward ta’ 
kunflitti potenzjali li jista’ jkun hemm 
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kreditu. Bil-għan li titjieb il-perċezzjoni
tal-indipendenza tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu vis-à-vis l-
entitajiet klassifikati, huwa xieraq li jiġu 
estiżi r-regoli eżistenti li japplikaw għall-
kunflitti ta’ interess ikkawżati mill-
impjegati tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu wkoll għal dawk ikkawżati mill-
azzjonisti jew membri li għandhom 
pożizzjoni sinifikanti fl-aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu. Għalhekk, l-
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
għandha tastjeni milli toħroġ 
klassifikazzjonijiet tal-kreditu, jew 
għandha tiżvela li l-klassifikazzjoni tal-
kreditu tista’ tiġi affettwata, fejn azzjonist 
jew membru li jkollhom 10 % tad-drittijiet
tal-vot ta’ dik l-aġenzija jkun ukoll membru 
tal-bord amministrattiv jew superviżorju 
tal-entità klassifikata jew ikun investa fl-
entità klassifikata. Barra minn hekk, fejn 
azzjonist jew membru jkun f’qagħda li 
jinfluwenza b’mod sinifikanti l-attività tan-
negozju tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu, dik il-persuna ma għandhiex 
tipprovdi servizzi ta’ konsultazzjoni lill-
entità klassifikata jew parti terza relatata 
fir-rigward tal-istruttura korporattiva jew 
legali tagħha, l-assi, l-obbligazzjonijiet jew 
l-attivitajiet tagħha.

ikkawżati minn azzjonisti jew membri ta’ 
aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. 
Bil-għan li titjieb l-indipendenza tal-
aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu vis-
à-vis l-entitajiet klassifikati, huwa xieraq li 
jiġu estiżi r-regoli eżistenti li japplikaw 
għall-kunflitti ta’ interess ikkawżati mill-
impjegati tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu wkoll għal dawk ikkawżati mill-
azzjonisti jew membri li għandhom 
pożizzjoni sinifikanti fl-aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu. Għalhekk, l-
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
għandha tastjeni milli toħroġ 
klassifikazzjonijiet tal-kreditu fejn 
azzjonist jew membru li jkollhom id-
drittijiet tal-vot ta' dik l-aġenzija jkunu 
wkoll membru tal-bord amministrattiv jew 
superviżorju tal-entità klassifikata, ikun 
investa fl-entità klassifikata jew ikollu 
relazzjoni mal-entità klassifikata jew ma'  
parti terza relatata li tista' tikkawża 
kunflitt ta' interess. Barra minn hekk, fejn 
azzjonist jew membru jkun f’qagħda li 
jinfluwenza b’mod sinifikanti l-attività tan-
negozju tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu, dik il-persuna ma għandhiex 
tipprovdi servizzi ta’ konsultazzjoni lill-
entità klassifikata jew parti terza relatata 
fir-rigward tal-istruttura korporattiva jew 
legali tagħha, l-assi, l-obbligazzjonijiet jew 
l-attivitajiet tagħha.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-perċezzjoni tal-indipendenza tal-
aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
tkun affettwata partikularment jekk l-istess 
azzjonisti jew membri jkunu qed jinvestu 

(15) L-indipendenza tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu tista' tkun
affettwata partikularment jekk l-istess 
azzjonisti jew membri jkunu qed jinvestu 
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f’aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
differenti li ma jappartjenux għall-istess 
grupp ta’ aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu, għallinqas jekk dan l-investiment 
jilħaq ċertu daqs li jista’ jippermetti lil 
dawn l-azzjonisti jew membri jeżerċitaw 
ċerta influwenza fuq in-negozju tal-
aġenzija. Għalhekk, sabiex tiġi żgurata l-
indipendenza (u l-perċezzjoni tal-
indipendenza) tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu, huwa xieraq li 
jkun hemm regoli iktar stretti fir-rigward 
tar-relazzjonijiet bejn aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu u l-azzjonisti 
tagħhom. Għal din ir-raġuni, ebda persuna
ma għandha simultanjament ikollha 
parteċipazzjoni ta’ 5 % jew aktar f’aktar 
minn aġenzuja waħda tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu, sakemm l-aġenziji kkonċernati 
jkunu jappartjenu għall-istess grupp.

f’aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
differenti li ma jappartjenux għall-istess 
grupp ta’ aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu. Għalhekk, sabiex jiġu evitati 
kunflitti reali jew potenzjali ta' interess u 
tiġi żgurata l-indipendenza tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu, huwa xieraq li 
jkun hemm regoli iktar stretti fir-rigward 
tar-relazzjonijiet bejn aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu u l-azzjonisti 
tagħhom. Għal din ir-raġuni, azzjonist jew 
membru tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu ma għandux simultanjament 
jinvesti f'aġenzija oħra tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu, sakemm din tal-aħħar 
tappartjeni għall-istess grupp

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Amalgamazzjonijiet possibbli ta' 
aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, 
b'mod partikolari dawk li jinvolvu 
aġenzija kbira, se jirriżultaw fi tnaqqis tal-
għażla tal-emitturi bejn aġenziji differenti 
fis-suq, u t-tneħħija tal-kompetituri. Dan 
x'aktar se joħloq diffikultajiet għall-
emitturi meta jeħtieġu jinnominaw 
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
waħda jew aktar. Għalhekk, huwa xieraq 
li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
għandhom ikunu projbiti milli jinvestu 
f'aġenziji oħra tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu u għandhom jiġu projbiti 
temporanjament amalgamazzjonijiet bejn 
aġenzjiji kbar tal-klassifikazzjoni tal-
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kreditu u l-kompetituri tagħhom.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għan li biex tiġi żgurata 
indipendenza suffiċjenti tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu jimplika li l-
investituri ma għandux ikollhom 
investimenti simultanji ta’ 5 % jew aktar 
f’aktar minn aġenzija waħda tal-kreditu. 
Id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-
armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ 
trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
informazzjoni dwar emittenti li t-titoli 
tagħhom huma ammessi għall-kummerċ 
tesiġi li dawk il-persuni li jikkontrollaw 
5 % tad-drittijiet tal-vot fir-riżultati ta’ 
kumpanija kkwotata fil-Borża għandhom 
jiżvelawha fil-pubbliku, minħabba, inter 
alia, l-interess għall-investituri biex ikunu 
jafu dwar tibdiliet fl-istruttura tal-
votazzjoni ta’ kumpanija tali. Ħamsa fil-
mija (5 %) tad-drittijiet tal-voti huma 
meqjusa għalhekk bħala sehem kbir li 
kapaċi jinfluwenza l-istruttura tal-
votazzjoni f’kumpanija. Huwa għalhekk 
xieraq li jintuża l-livell tal-5 % għall-
finijiet li jkun ristrett investiment 
simultanju f’aktar minn aġenzija waħda 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Din il-
miżura ma titstax titqies bħala 
sproporzjonata meta jitqies li l-aġenziji 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu reġistrati 
kollha fl-Unjoni huma kumpaniji li 
mhumiex elenkati fil-Borża u għalhekk 
mhumiex suġġetti għar-regoli proċedurali 
u ta’ trasparenza li japplikaw għall-

imħassar
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kumpaniji elenkati fl-UE. Spiss kumpaniji 
mhux elenkati huma mmexxija minn 
protokolli jew ftehim tal-azzjonisti u n-
numru ta’ azzjonisti jew membri huwa 
normalment baxx. Għalhekk, anki 
pożizzjoni minuri f’aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu li mhix 
elenkata tista’ tkun ta’ influwenza. 
Madankollu, sabiex jiġi żgurat li 
investimenti purament ekonomiċi 
f’aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
għadhom possibbli, din il-limitazzjoni ta’ 
investimenti simultanji f’iktar minn 
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
waħda ma għandhiex tiġi estiża għall-
investimenti li jsiru permezz ta’ skemi ta’ 
investiment kollettivi ġestiti minn partijiet 
terzi indipendenti mill-investitur u mhux 
suġġetti għall-influwenza tiegħu jew 
tagħha.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-użu ta' dawn il-klassifikazzjonijiet 
ma' għandux iqanqal reazzjonijiet 
awtomatiċi fil-każ ta' tnaqqis fl-iskala ta' 
strumenti tad-dejn, kemm jekk tali 
strumenti huma privati, kif ukoll jekk 
huma pubbliċi. Fil-każ ta' tnaqqis fil-grad 
tad-dejn sovran, l-awtoritajiet u l-
kumpaniji lokali bbażati fl-Istati Membri 
kkonċernati jitnaqqsu awtomatikament 
ukoll, anke jekk jinsabu fis-sod 
finanzjarjament. Tali tnaqqis awtomatiku 
ma għandux jirriżulta f'bejgħ awtomatiku 
tat-titolu peress li l-investituri nfushom 
għandhom jivvalutaw l-emittur. 

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Fir-rigward tal-klassifikazzjoni tad-
dejn sovran, huwa importanti li tiġi 
evitata proċikliċità fis-suq ibbażat 
sempliċiment fuq it-tħabbira ta' reviżjoni 
possibbli tal-klassifikazzjoni tad-dejn 
sovran ta' Stat Membru. Bħala 
konsegwenza, l-ebda perspettiva ma 
għandha tiġi ppubblikata fir-rigward tad-
dejn sovran. Fil-każ ta' fatturi sinifikanti 
li jistħoqqilhom rieżami, l-aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu kkonċernata 
għandha tippubblika r-raġunijiet ewlenin 
li jiġġustifikaw l-aġġornament tal-
klassifikazzjoni.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fid-dawl tal-ispeċifiċitajiet ta’ 
klassifikazzjonijiet sovrani u sabiex 
jitnaqqas ir-riskju tal-volatilità, huwa 
xieraq li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu jintalbu jippubblikaw biss dawn il-
klassifikazzjonijiet wara l-għeluq tan-
negozju tal-postijiet tal-kummerċ stabbiliti 
fl-Unjoni u talanqas siegħa qabel ma jiftħu.

(32) Fid-dawl tal-ispeċifiċitajiet ta’ 
klassifikazzjonijiet sovrani u sabiex 
jitnaqqas ir-riskju tal-volatilità, huwa 
xieraq li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu jintalbu jippubblikaw biss dawn il-
klassifikazzjonijiet wara l-għeluq tan-
negozju tal-postijiet tal-kummerċ stabbiliti 
fl-Unjoni u talanqas siegħa qabel ma jiftħu. 
Barra minn hekk, jidher importanti li 
jissaħħew ir-regoli dwar il-manipulazzjoni 
ta' informazzjoni kunfidenzjali. Aġenzija 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandha 
tkun tista' ddewwem il-kxif pubbliku tal-
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informazzjoni kunfidenzjali sakemm tali 
dewmien x'aktarx li mhuwiex se jqarraq 
bil-pubbliku u sakemm l-emittur huwa 
tabilħaqq kapaċi jiżgura l-kunfidenzjalità 
ta' dik l-informazzjoni. Il-lista ta' persuni 
kapaċi li jirċievu informazzjoni skont ir-
regoli ta' tnax-il siegħa għandha tkun 
limitata u definita b'mod ċar mill-entità 
ta' klassifikazzjoni. 

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Fid-dawl tal-ispeċifitajiet tal-
klassifikazzjonijiet tad-dejn sovran u tal-
impatt sinfikanti tagħhom mhux biss fis-
suq, iżda wkoll fuq l-ekonomija tal-Istat 
Membru kkonċernat, l-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom 
ikunu projbiti mill jipprovdu 
klassifikazzjonijiet mhux solleċitati tal-
dejn sovran. Jekk Stat Membru ma 
jixtieqx jiġi kklassifikat, l-investituri 
għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
dokumentazzjoni affidabbli dwar il-bażi li 
fuqha għandhom jivvalutaw dak id-dejn, 
bħal rapporti mill-Kummissjoni, mill-
Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u mill-
Fond Monetarju Ewropew (FME).

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 32b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32b) Sabiex tiġi indirizzata aħjar il-
kwestjoni tad-dejn sovran, il-Kummissjoni 
għandha tressaq rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill biex tiġi stabbilita 
Aġenzija Ewropea tal-Klassifikazzjoni tal-
Kreditu independenti bis-sħiħ iddedikata 
għall-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja tad-dejn sovran tal-Istati 
Membri. Dak ir-rapport għandu 
jidentifika jekk l-isituzzjoni eżistenti tistax 
twettaq il-kompitu tal-klassifikazzjoni tad-
dejn sovran. Ir-rapport għandu jinkludi, 
jekk inhu xieraq, proposta leġiżlattiva. L-
Aġenzija Ewropea tal-Klassifikazzjoni tal-
Kreditu pubblika ġdida għandha tiġi 
mgħammra bil-persunal u r-riżorsi 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-kwalità 
għolja tal-valutazzjoni.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 32c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32c) Fid-dawl tal-ispeċifitajiet tal-
klassifikazzjonijiet tad-dejn sovran u 
sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' 
kontaminazzjoni fl-Istati Membri kollha, 
id-dikjarazzjonijiet li jħabbru r-rieżami ta' 
grupp ta' pajjiżi partikolari għandhom 
ikunu projbiti, anki jekk dawn ikunu 
akkompanjati minn rapporti tal-pajjiżi 
individwali.

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 
regolatorju komuni sabiex itejjeb l-
integrità, it-trasparenza, ir-responsabbiltà,
il-governanza tajba u l-affidabbiltà ta’ 
attivitajiet tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, li 
jikkontribwixxi għall-kwalità tal-
klassifikazzjonijiet tal-kreditu maħruġa fl-
Unjoni, u b’hekk jikkontribwixxi għall-
funzjonament bla intoppi tas-suq intern 
filwaqt illi jinkiseb livell għoli ta’ 
protezzjoni għall-konsumatur u għall-
investitur. Jistabbilixxi kundizzjonijiet 
għall-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet tal-
kreditu u regoli dwar l-organizzazzjoni u l-
imġiba tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu, inklużi l-azzjonisti u l-membri 
tagħhom, għall-promozzjoni tal-
indipendenza tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu, biex jiġu evitati 
l-kunflitti ta’ interess u għat-titjib tal-
protezzjoni tal-konsumatur u l-investitur.

Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 
regolatorju komuni sabiex itejjeb l-
integrità, it-trasparenza, ir-responsabbiltà u
l-governanza tajba ta’ attivitajiet tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu, li 
jikkontribwixxi għall-kwalità tal-
klassifikazzjonijiet tal-kreditu maħruġa fl-
Unjoni, u b’hekk jikkontribwixxi għall-
funzjonament bla intoppi tas-suq intern 
filwaqt illi jinkiseb livell għoli ta’ 
protezzjoni għall-konsumatur u għall-
investitur. Jistabbilixxi kundizzjonijiet 
għall-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet tal-
kreditu u regoli dwar l-organizzazzjoni u l-
imġiba tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu, inklużi l-azzjonisti u l-membri 
tagħhom, għall-promozzjoni tal-
indipendenza tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu, biex jiġu evitati 
l-kunflitti ta’ interess u għat-titjib tal-
protezzjoni tal-konsumatur u l-investitur.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-punt (a) jiġi sostitwit b’li ġej:
"(a) "klassifikazzjoni tal-kreditu" tfisser
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servizz ta' informazzjoni pprovdut lill-
investituri u lill-konsumaturi fir-rigward 
tal-affidabbiltà kreditizja ta' entità, dejn 
jew obbligu finanzjarju, sigurtà tad-
dejn, sehem privileġġat jew strument 
finanzjarju ieħor, jew ta' emittur ta' tali 
dejn jew obbligu finanzjarju, sigurtà 
tad-dejn, sehem privileġġat jew 
strument finanzjarju ieħor, maħruġ bl-
użu ta' sistema ta' klassifikazzjoni 
stabbilita u definita ta' kategoriji ta' 
klassifikazzjoni u soġġetta għal reġim ta' 
responsabbiltà legali."

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 3 a (ġdid)
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu li ġej 
huwa miżjud:
2a. L-AETS għandha tressaq abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji u telabora 
aktar, u tadatta jekk meħtieġ, id-
definizzjoni tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu, stipulata fil-paragrafu 1(a) u l-
eċċezzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2, 
abbżai ta' rieżami regolari.
Is-setgħa hija delegata lill-Kummissjoni 
biex taddotta l-istandards tekniċi 
regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1095/2010.

Or. en
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Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt -aa (ġdid)
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) il-punt li ġej għandu jiddaħħal:
"(ea) "analista tal-klassifikazzjoni ta' 
riserva" tfisser persuna responsabbli biex 
tapoġġja l-ħidma tal-ewwel analista";

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt c
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt w

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(w) “prospetti ta’ klassifikazzjoni” tfisser 
opinjoni fir-rigward tad-direzzjoni 
probabbli li se tieħu l-klassifikazzjoni tal-
kreditu fi żmien qasir jew medju.';

(w) “prospetti ta’ klassifikazzjoni” tfisser 
dikjarazzjoni fir-rigward tad-direzzjoni 
probabbli li se tieħu l-klassifikazzjoni tal-
kreditu fi żmien qasir jew medju, inkluża 
s-sorveljanza tal-kreditu, ibbażata fuq 
kriterji objettivi.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt c
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt wa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(wa) "klassifikazzjoni mhux solleċitata" 
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tfisser klassifikazzjoni tal-kreditu li 
aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
jassenjaw minbarra dik mitluba mill-
emittur.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt c
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 –
punt wc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(wc) il-"proporzjon ta' preċiżjoni" ifisser 
il-proporzjon maħsub għall-kejl tal-
kapaċità tal-AKK li tassenja 
klassifikazzjoni għolja lil emitturi li 
jissodisfaw l-obbligi legali tagħhom u 
klassifikazzjoni baxxa lil dawk li ma 
jissodisfawx l-obbligi legali tagħhom.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-artikolu li ġej għandu jiddaħħal:
"Artikolu 4a

Klassifikazzjonijiet ta' dejn sovran
1. Meta aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu toħroġ klassifikazzjoni tad-dejn 
sovran, l-ispeċifità ta' dik il-
klassifikazzjoni u l-impatt rigward l-
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istabbiltà finanzjarja b'mod ġenerali 
għandhom jitiqiesu kif xieraq.
2. Stat Membru jista' jiddeċiedi li ma 
jippermettix li d-dejn sovran tiegħu jiġi 
kklassifikat. Klassifikazzjonijiet tad-dejn 
sovran mhux solleċitati se jkunu projbiti.
3. Il-klassifikazzjonijiet tad-dejn sovran
mhux solleċitati għandhom ikunu 
konformi bis-sħiħ mal-Artikolu 8(5)".

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a Artikolu 5a
Dipendenza żejda fuq klassifikazzjonijiet 
tal-kreditu minn istituzzjonijiet finanzjarji

Dipendenza żejda fuq klassifikazzjonijiet 
tal-kreditu minn istituzzjonijiet finanzjarji

Istituzzjonijiet tal-kreditu, ditti tal-
investiment u impriżi tar-riassigurazzjoni, 
istituzzjonijiet għall-provvedimenti ta’ 
wara l-irtirar mill-impieg, kumpaniji ta’ 
ġestjoni u investiment, ġesturi ta’ fondi ta’ 
investimenti alternattivi u kontrapartijiet 
ċentrali kif definiti fir-Regolament (UE) 
Nru xx/201x tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ xx xxx 201x dwar derivattivi 
tal-OTC, kontrapartijiet ċentrali u 
repożitorji tal-kummerċ għandhom 
jagħmlu l-valutazzjoni tar-riskju tal-kreditu 
tagħhom stess u ma għandhomx jistrieħu 
biss jew jistrieħu mekkanikament fuq 
klassifikazzjonijiet tal-kreditu għall-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja ta’ 
entità jew strument finanzjarju. L-
awtoritajiet kompetenti responsabbli tas-
superviżjoni ta’ dawn l-impriżi għandhom 
jiċċekkjaw mill-qrib l-adegwatezza tal-

Istituzzjonijiet tal-kreditu, ditti tal-
investiment u impriżi tar-riassigurazzjoni, 
istituzzjonijiet għall-provvedimenti ta’ 
wara l-irtirar mill-impieg, kumpaniji ta’ 
ġestjoni u investiment, ġesturi ta’ fondi ta’ 
investimenti alternattivi u kontrapartijiet 
ċentrali kif definiti fir-Regolament (UE) 
Nru xx/201x tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ xx xxx 201x dwar derivattivi 
tal-OTC, kontrapartijiet ċentrali u 
repożitorji tal-kummerċ għandhom 
jagħmlu l-valutazzjoni tar-riskju tal-kreditu 
tagħhom stess u ma għandhomx jistrieħu 
biss fuq klassifikazzjonijiet tal-kreditu 
għall-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja 
ta’ entità jew strument finanzjarju. L-
awtoritajiet kompetenti responsabbli tas-
superviżjoni ta’ dawn l-impriżi għandhom 
jiċċekkjaw mill-qrib l-adegwatezza tal-
proċessi ta’ valutazzjoni tal-kreditu tal-
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proċessi ta’ valutazzjoni tal-kreditu tal-
impriżi.

impriżi.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5c
L-invalidità tar-rekwiżiti kuntrattwali li 
jiddependu eċċessivament minn 
klassifikazzjonijiet esterni fil-ġestjoni ta' 
portfolji individwali jew kollettivi 
1. Kwalunkwe dispożizzjoni kuntrattwali 
f'prodott għall-ġestjoni tal-portfolju 
individwali jew kollettiv li teħtieġ l-għażla 
ta' titoli magħmulin mill-portfolju li se 
jiġi ġestit, u bbażata biss fuq 
klassifikazzjonijiet esterni, għandha tiġi 
kkanċellata.
2. Kwalunkwe dispożizzjoni kuntrattwali li 
tippermetti kreditur jitlob rifużjoni bikrija 
mill-emittur tal-bonds, fir-rigward tal-fini 
naturali tagħhom, f'każ ta' tnaqqis fil-
livell ta' klassifikazzjoni esterna assenjata 
għat-titolu, għandha tiġi kkanċellata.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 5d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5d
Dipendenza żejda fuq il-

klassifikazzjonijiet tal-kreditu fil-liġi tal-
UE

Il-liġi tal-Unjoni Ewropea ma għandhiex 
tirreferi għal klassifikazzjonijiet tal-
kreditu għall-finijiet regolatorji u d-
dispożizzjonijiet kollha fil-leġiżlazzjoni 
settorali li jipprevedu l-obbligu li jitqiesu 
l-klassifikazzjonijiet qabel ma jsir 
investiment jew jingħata l-parir biex isir 
investiment, għandhom jiġi kkanċellati. 
Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dettaljat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu fil-liġi 
tal-Unjoni, inklużi, fejn inhu xieraq, 
proposti leġiżlattivi. Ir-rapport għandu 
jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar l-
iżvilupp tal-kapaċitajiet proprji ta' 
klassifikazzjoni sabiex jiġu evitati 
reazzjonijiet proċikliċi għal tibdiliet fil-
klassifikazzjonijiet. 
____________
* ĠU: daħħal id-data: sitt xhur wara d-
data ta' dħul fis-seħħ.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7a (ġdid)
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Fl-Artikolu 6, il-parti introduttorja 
fil-paragrafu 3 hija sostitwita b'dan li ġej:
"3. Fuq talba minn aġenzija tal-
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klassifikazzjoni tal-kreditu, l-AETS 
tista' teżenta aġenzija tal-klassfikazzjoni 
tal-kreditu milli tkun konformi mar-
rekwiżiti tal-punti 2, 5, 6 u 9 tat-
Taqsima A tal-Anness I u l-Artikoli 7(2) 
u (4) jekk l-aġenzija tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu hija kapaċi turi li dawk ir-
rekwiżiti mhumiex proporzjonali fid-
dawl tan-natura, tad-daqs u tal-
kumplessità tan-negożju tagħha u tan-
natura u l-firxa tal-ħruġ tal-
klassifikazzjonijiet tal-kreditu u li:" 

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7b (ġdid)
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 6 – paragrafu 3 –
punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Fl-Artikolu 6(3), il-punt (a) jiġi 
sostitwit b’dan li ġej:
"(a) l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu għandha anqas minn 50 analista 
tal-klassifikazzjoni;"

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7c (ġdid)
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) Fl-Artikolu 6, il-paragrafu li ġej 
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huwa miżjud:
"3a. L-AETS għandha tiżviluppa 
linjigwida skont l-Artikolu 16(a) tar-
Regolament (UE) Nru 1095/2010 li 
jistabbilixxi mudelli ġodda ta' pagament 
biex jiġi żgurat li l-għażla u r-
remunerazzjoni tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu jkunu 
independenti bis-sħiħ mill-entità 
kklassifikata, fl-istennija tal-
konklużjonijiet tar-rapport imressaq mill-
Kummissjoni dwar il-mudell "l-emmittent 
iħallas"skont l-Artikolu 39(1)"

Or. en
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Emenda 28

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Azzjonist jew membru ta’ aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu li huwa d-
detentur ta' isħma ta' mill-anqas 5 % tal-
kapital jew tad-drittijiet tal-vot f'dik l-
aġenzija ma għandux

1. Azzjonist jew membru ta' aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu:

(a) ikollu 5 % jew aktar mill-kapital ta’ 
kwalunkwe aġenzija tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu oħra. Din il-projbizzjoni ma 
tapplikax għal pussess fi skemi kollettivi 
diversifikati, inklużi fondi ġestiti bħal 
fondi għall-pensjoni jew assigurazzjoni 
tal-ħajja, sakemm il-pussess fi skemi 
diversifikati u kollettivi ta’ investiment ma 
jpoġġux/lilu jew lilha f’qagħda ta’ 
influwenza sinifikanti fuq l-attivitajiet 
tan-negozju ta’ dawk l-iskemi;

(a) ikun azzjonist jew membru ta' aġenzija
oħra tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jew 
ikollu interess ta' sjieda diretta jew 
indiretta fit-tali aġenzija differenti tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu;

(b) ikollu d-dritt jew is-setgħa jeżerċita 
5 % jew aktar mid-drittijiet tal-vot fi 
kwalunkwe aġenzija tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu oħra;
(c) ikollu d-dritt jew is-setgħa li jaħtar jew 
ineħħi membri tal-korp amministrattiv, 
ġestjonarju jew superviżorju ta’ 
kwalunkwe aġenzija tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu oħra;

(c) ikollu d-dritt jew is-setgħa li jaħtar jew 
ineħħi membri tal-korp amministrattiv, 
ġestjonarju jew superviżorju ta’ 
kwalunkwe aġenzija tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu oħra;

(d) ikun membru tal-korp amministrattiv, 
tal-maniġment jew superviżorju ta’ 
kwalunkwe aġenzija tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu oħra;

(d) ikun membru tal-korp amministrattiv, 
tal-maniġment jew superviżorju ta’ 
kwalunkwe aġenzija tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu oħra;

(e) ikollu s-setgħa li jħaddem influwenza 
jew kontroll dominanti fuq kwalunkwe 
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
oħra.

(e) ikollu s-setgħa li jħaddem influwenza 
jew kontroll dominanti fuq kwalunkwe 
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
oħra.

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 6aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 6aa
Il-projbizzjoni tal-amalgamazzjoni u l-

akkwisti ta' ċerti aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu

Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
reġistrata li ġġenerat aktar minn 20% tat-
total tad-dħul annwali tal-attivitajiet tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu fl-Unjoni jew li 
tappartjeni għal grupp ta' aġenziji tal-
klassifikazzjoni li ġġeneraw it-tali dħul, 
m'għandhiex tiġi permessa tamalgama 
ma' aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu reġistrata jew takkwistaha għal 
perjodu ta' għaxar snin sa mill- ...*, ħlief 
jekk huma jagħmlu parti mill-istess grupp 
ta' aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
sa mill- ...*.  
____________
* ĠU: daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 6ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 6ba
Il-persentaġġ massimu ta' 

klassifikazzjonijiet solleċitati 
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Il-persentaġġ massimu ta' 
klassifikazzjonijiet solleċitati għal kull 
klassi ta' assijiet tal-oqsma bankarji, tal-
assigurazzjoni u tal-klassifikazzjoni 
korporattiva għandu jiġi stipulat bħala 
25% tas-suq fit-termini ta' ammont 
nazzjonali.
Il-persentaġġ massimu ta' 
klassifikazzjonijiet solleċitati għal prodotti 
finanzjati strutturati għandu jiġi stipulat 
għal 25% tas-suq f'termini tal-ammont 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għal kull klassi ta' assi, l-analista 
ewlenija tal-klassifikazzjoni u l-analista 
ta' riżerva m'għandhomx jissorveljaw 
aktar minn tmien u għaxar emittenti, 
rispettivament. 

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – sottopunt b
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prospetti tal-klassifikazzjoni 
m'għandhomx jiġu ppubblikati fir-
rigward tal-klassifikazzjonijiet tad-dejn 
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sovran. Meta fatturi sinifikanti 
jiggarantixxu r-rieżami, l-aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu għandha 
tippubblika klassifikazzjoni li tistipula r-
raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw l-
aġġornament tal-klassifikazzjoni.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – sottopunt b
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-klassifikazzjonijiet solleċitati tad-dejn 
sovran għandhom jinħarġu b'mod li 
jiżgura li l-ispeċifiċità individwali tal-
pajjiż rispettiv tkun ġiet analizzata. Id-
dikjarazzjoni li ħabbret ir-reviżjoni ta' 
grupp partikolari ta' pajjiżi għandha tiġi 
pprojbita anke jekk din tkun 
akkompanjata mir-rapporti individwali 
tal-pajjiż.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
għandhom jiżguraw li l-klassifikazzjonijiet 
tal-kreditu u l-prospetti tal-klassifikazzjoni 
huma ppreżentati u pproċessati skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima D tal-

2. Aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
għandhom jiżguraw li l-klassifikazzjonijiet 
tal-kreditu u l-prospetti tal-klassifikazzjoni 
huma ppreżentati u pproċessati skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima D tal-
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Anness I. '; Anness I. '; L-aġenziji tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu m'għandhomx jippreżentaw 
fatturi minbarra dawk relatati mal-
klassifikazzjonijiet u għandhom jevitaw 
kull ġudizzju u analiżi li jaqgħu 'l barra 
mill-ambitu tal-klassifikazzjonijiet.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sakemm l-informazzjoni rigward il-
klassifikazzjoni tiġi żvelata fis-suq, l-
aġenzija tal- klassifikazzjoni tal-kreditu 
għandha żżomm l-informazzjoni 
kunfidenzjali. L-aġenzija ta' 
klassifikazzjoni tal-kreditu għandha 
żżomm lista ta' persuni li għandhom 
aċċess għall-informazzjoni qabel it-tali 
żvelar u lista ta' persuni li tressqitilhom l-
informazzjoni qabel it-tali żvelar. 
Il-lista ta' persuni li lilhom ġiet 
ikkomunikata minn qabel il-
klassifikazzjoni,, għandha tkun limitata 
għal persuni identifikati minn kull entità 
klassifikata għal dak il-għan.
L-Artikolu 6 tad-Direttiva 2003/6/KE 
dwar il-manipulazzjoni ta' informazzjoni 
kunfidenzjali u l-lista ta' persuni 
b'informazzjoni kunfidenzjali, 
("insiders"), tapplika.

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 11b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 11b
Il-prestazzjoni tal-aġenziji tal-

klassifikazzjoni tal-kreditu
1. Kull aġenzija reġistrata jew ċertifikata 
tal- klassifikazzjoni tal-kreditu għandha 
tippubblika r-rati ta' inadempjenzi għal 
kull kategorija ta' assi, fi ħdan kull 
kategorija tal-klassifikazzjoni u l-
proporzjonijiet ta' preċiżjoni għal kull 
kategorija ta' assi. L-AETS għandha 
tagħmel osservazzjonijiet dwar dawk il-
klassfikazzjonijiet, filwaqt li tenfasizza l-
punti tajbin u d-dgħufijiet ta' kull 
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.
2. L-AETS għandha tanalizza u tevalwa l-
prestazzjonijiet tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu bl-użu tad-
dejta miġbura fir-repożitorju ċentrali 
tagħha (CEREP). L-AETS għandha 
tqabbel ir-rati ta' inadempjenzi tal-
aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u l-
proporzjonijiet ta' preċiżjoni għal kull 
klassi tal-assi. L-AETS għandha 
tippubblika rapport annwali dwar l-
evalwazzjoni komparattiva tagħha, li
jinkludi sistema ta' klassifikazzjoni tal-
prestazzjoni.
3. Ir-rapport annwali għandu jiġi 
ppubblikata fuq il-websajt tal-AETS.

Or. en
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Emenda 37

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 35a – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-reġim ta' responsabbiltà ċivili 
applikabbli għandu jkun dak tal-pajjiż 
li fih l-investitur li ġarrab id-dannu 
kien qiegħed jirrisjedi fih meta sarlu d-
dannu.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24 – sottopunt b
Regulation 1060/2009/EC
Artikolu 39 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-UE għandha tevalwa internament l-
affidabbiltà kreditizja tal-Istati Membri 
tal-Unjoni Ewropea. Għal dan il-fini, 
għandha titwaqqaf aġenzija Ewropea  tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu pubblika u 
indipendenti , jew għandha tiġi fdata 
istituzzjoni indipendenti eżistenti, bil-
kompitu li tevalwa l-affidabbiltà kreditizja 
tad-dejn sovran tal-Istati Membri. Sa ...*, 
il-Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li jevalwa jekk istituzzjoni ġdida 
jew eżistenti għandhiex tingħata dan il-
kompitu skont dan l-Artikolu u biex 
tagħmel rakkomandazzjoni, permezz ta' 
proposta leġiżlattiva.  Il-Kummissjoni 
għandha tevalwa wkoll il-kwistjonijiet tal-
persunal u r-riżorsi meħtieġa sabiex tiġi 
żgurata l-indipendenza sħiħa tal-
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istituzzjoni. 
___________
*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sitt 
xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24a (ġdid)
Regolament 1060/2009/KE
Artikolu 39a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"L-Artikolu 39a

Il-persunal u r-riżorsi tal-AETS
Sal-...*, l-AETS għandha tevalwa l-
ħtiġijiet tal-persunal u r-riżorsi li 
jirriżultaw mill-akkwist tal-poteri u tad-
dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament 
u għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
___________
*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 12-il 
xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ."

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament – att li jemenda
ANNESS I – punt 1 – punt b – punt ii
Regolament 1060/2009/KE
Anness I – Taqsima B – punt 3 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

azzjonista jew membru ta’ aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu li għandu, 
direttament jew indirettament, 10 % jew 
iktar mill-kapital jew id-drittijiet tal-vot ta’ 
dik l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu jew inkella li jkun f’qagħda li 
jeżerċita influwenza sinifikanti fuq l-
attivitajiet tan-negozju tal-aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu, għandu s-
sjieda direttament jew indirettament ta’ 
strumenti finanzjarji tal-entità klassifikata 
jew parti terza relatata jew li għandu xi 
interess f’sjieda oħra diretta jew indiretta 
f’dik l-entità jew parti, barra l-pussess fi 
skemi kollettivi u diversifikati ta’ 
investiment, inklużi l-fondi ġestiti bħall-
fondi għall-pensjoni jew l-assigurazzjoni 
tal-ħajja, li ma jpoġġuhx f’qagħda li 
jeżerċita influwenza sinifikanti fuq l-
attivitajiet ta’ negozju tal-iskema;';

azzjonista jew membru ta’ aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu, għandu s-
sjieda direttament jew indirettament ta’ 
strumenti finanzjarji tal-entità klassifikata 
jew parti terza relatata jew li għandu xi 
interess f’sjieda oħra diretta jew indiretta 
f’dik l-entità jew parti, barra l-pussess fi 
skemi kollettivi u diversifikati ta’ 
investiment, inklużi l-fondi ġestiti bħall-
fondi għall-pensjoni jew l-assigurazzjoni 
tal-ħajja, li ma jpoġġuhx f’qagħda li 
jeżerċita influwenza sinifikanti fuq l-
attivitajiet ta’ negozju tal-iskema;'

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament – att li jemenda
ANNESS I – punt 1 – punt b – punt iii
Regolament 1060/2009/KE
Anness I – Taqsima B – punt 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-klassifikazzjoni tal-kreditu tinħareġ fir-
rigward ta’ entità klassifikata jew parti 
terza relatata li direttament jew 
indirettament għandha 10 % jew aktar
mill-kapital jew id-drittijeit tal-vot ta’ dik 
l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu;';

il-klassifikazzjoni tal-kreditu tinħareġ fir-
rigward ta’ entità klassifikata jew parti 
terza relatata li direttament jew 
indirettament għandha l-kapital jew id-
drittijiet tal-vot ta’ dik l-aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu;';

Or. en
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Emenda 42

Proposta għal regolament – att li jemenda
ANNESS I – punt 1 – punt b – punt iv
Regolament 1060/2009/KE
Anness I – Taqsima B – punt 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

azzjonist jew membru ta’ aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu li għandu, 
direttament jew indirettament, 10 % jew 
aktar mill-kapital jew id-drittijiet tal-vot 
ta’ dik l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu jew inkella li jkun f’qagħda li 
jeżerċita influwenza sinifikanti fuq l-
attivitajiet tan-negozju tal-aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu, huwa membru 
tal-bord amministrattiv jew superviżorju 
tal-entità klassifikata jew ta’ parti terza 
relatata;

'(ca) azzjonist jew membru ta’ aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu huwa membru 
tal-bord amministrattiv jew superviżorju 
tal-entità klassifikata jew xi parti terza 
relatata;

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament – att li jemenda
ANNESS I – punt 4 – punt f
Regolament 1060/2009/KE
Anness I – Taqsima D – punt 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ewwel subparagrafu tal-punt 5 jinbidel 
b’li ġej:

(f) l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 5 
tħassar.

5. Meta tħabbar klassifikazzjoni tal-
kreditu jew prospett ta’ klassifikazzjoni, 
aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 
għandha tispjega fl-istqarrijiet tal-istampa 
jew fir-rapporti tagħha l-elementi ewlenin 
sottostanti għall-klassifikazzjoni tal-
kreditu jew għall-prospett ta’ 
klassifikazzjoni.';

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Spjegazzjoni tal-proposta
L-attivitajiet tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu (CRAs) għandhom impatt kbir fuq l-
imġiba tal-atturi ekonomiċi u finanzjarji u fuq il-ħajja tal-istituzzjonijiet pubbliċi; huma qed 
ikomplu jattiraw interess pubbliku kbir u jqajmu dibattitu politiku mqanqal. Ir-regolazzjoni 
tagħhom, għalhekk, hija aspett speċifiku u sensittiv ħafna tar-riforma ġenerali, li qiegħda 
tagħmel pressjoni fuq it-tħaddim tas-swieq finanzjarji.

Is-suġġett huwa wieħed li ġie indirizzat reċentement mill-istituzzjonijiet Ewropej fir-
Regolament (KE) Nru 1060/2009 u fir-Regolament aktar reċenti (KE) Nru 513/2011; att li 
jemenda marbut mar-riforma tas-superviżjoni finanzjarja u intiż b'mod partikolari sabiex 
jagħti poteri u responsabbilitajiet speċifiċi lill-awtorità superviżorja li ġiet stabbilita dan l-
aħħar (l-AETS). Il-PE, min-naħa tiegħu, addotta riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva f'Ġunju 2011 
(ibbażata fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Ġunju 2010) fejn huwa talab li jkun 
hemm qafas regolatorju aktar b'saħħtu u nnota l-bżonn li titnaqqas id-dipendenza żejda fuq l-
aġenziji tal-klassifikazzjoni.

Il-fatt li qed jiġi ppruvat l-approċċ numru tlieta fi żmien ftit aktar minn sentejn juri l-
kumplessità tal-kwistjoni, kif ukoll juri l-bżonn li jinstabu soluzzjonijiet aktar effikaċi għal xi 
wħud mill-problemi partikolari.

2. L-elementi prinċipali tal-proposta tal-Kummissjoni
(a) Estensjoni fl-ambitu tar-regolament biex ikopri l-prospetti tal-klassifikazzjoni

Il-proposta għal regolament (COM(2011)0747) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 
tiffoka fuq il-problema tad-dipendenza żejda tal-investituri u l-emittenti fuq il-
klassifikazzjonijiet esterni tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u rispettivament tfittex li 
tinkoraġġixxi l-użu ta' klassifikazzjonijiet interni.

Il-proposta tal-Kummissjoni twessa' l-ambitu tar-regoli dwar il-klassifikazzjoni biex dawn 
jinkludu l-prospetti tal-klassifikazzjoni. It-test emendat jitlob b'mod partikolari li l-aġenziji 
tal-klassifikazzjoni jispeċifikaw, fi kliem ieħor, f'liema perjodu ta' żmien, klassifikazzjoni 
partikolari mistennija tinbidel. 

(b) Emendi relatati mal-użu tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu
L-Artikolu 5a tar-regolament il-ġdid jipprojbixxi ċerti entitajiet finanzjarji milli jibbażaw il-
valutazzjonijiet tal-kreditizja fuq il-klassifikazzjonijiet esterni biss. Din ir-regola hija 
konsistenti mal-prinċipji stipulati mill-FSB f'Ottubru 2010 sabiex titnaqqas id-dipendenza fuq 
il-klassifikazzjonijiet tal-aġenziji. L-emendi l-oħra huma mmirati biex jevitaw ir-riskju ta' 
dipendenza żejda fuq il-klassifikazzjonijiet min-naħa ta' operaturi finanzjarji tas-suq fejn 
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huma kkonċernati finanzi strutturati. L-emittenti ta' strumenti finanzjarji strutturati se jkunu 
meħtieġa li jfittxu żewġ klassifikazzjonijiet kontemporanjament minn żewġ aġenziji 
differenti.

Finalment, rigward l-UCITS u maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, il-leġiżlaturi 
nazzjonali huma mitluba jiżguraw li l-leġiżlazzjoni Komunitarja tiġi trasposta b'mod li 
ssaħħaħ il-prinċipju li tiġi evitata d-dipendenza żejda fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu.

(c) L-indipendenza tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni
In-numru ta' emendi dwar dan il-punt huma ddiżinjati li jsolvu l-kunflitti ta' interess li 
jinvolvu l-mudell ta' 'l-emittent iħallas' u l-azzjonisti tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu. Ġew stipulati numru ta' prinċipji: (a) il-limitu massimu fuq l-ishma, fejn l-ebda 
membru jew azzjonist ta' aġenzija tal-klassifikazzjoni ma jista' jkun detentur ta' aktar minn 
5% f' aġenzija oħra; (b) il-prinċipju tar-rotazzjoni (meta l-klassfikazzjonijiet huma solleċitati) 
japplika għall-aġenziji tal-klassifikazzjoni involuti minn emittenti, li l-għan tagħhom ikun li 
jiġi żgurat li aġenzija partikolari ma tibqax stabbilita għal aktar minn tliet snin jew għal aktar 
minn sena jekk tikklassifika aktar minn għaxar strumenti tad-dejn maħruġa mill-emittent. Ir-
rotazzjoni obbligatorja tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni hija intiża li toħloq aktar kompetizzjoni 
fis-suq tal-klassifikazzjoni.

(d) Il-komunikazzjoni tal-klassifikazzjonijiet
Il-proposta tirrestrinġi l-obbligi li japplikaw għall-komunikazzjoni tal-klassifikazzjonijiet lill-
emittenti sabiex jagħtu entità klassifikata ż-żmien u l-opportunità li tiċċekkja l-
klassifikazzjoni għall-iżbalji u jirrifjutawha.

(e) Il-klassifikazzjoni tad-dejn sovran

Il-klassifikazzjoni tad-dejn sovran bla dubju tikkostitwixxi kwistjoni separata. Għall-ewwel 
darba, dan il-punt qed jiġi misħuq sabiex jiġi enfasizzat il-fatt li r-regoli li jmexxu l-
klassifikazzjoni tad-dejn sovran fi kwalunkwe forma għandhom jissaħħu bl-għan li jinkiseb 
standard ta' klassifikazzjoni aktar għoli. L-Artikolu 8(2) jistipula li l-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jirrevedu l-klassifikazzjoni sovrana kull sit xhur 
minflok kull tnax-il xhar. Il-klassifikazzjonijiet ma għandhomx jiġu komunikati qabel l-
għeluq tan-negozju u għallanqas siegħa qabel il-ftuħ tal-lokalitajiet ta' kummerċ tal-UE.
Obbligi ġodda ta' trasparenza għandhom jiġu imposti fuq l-aġenziji tal-klassifikazzjoni, 
partikolarment rigward ir-riżorsi umani użati biex joħorġu l-klassifikazzjonijiet.

(f) Aġenzija tal-klassifikazzjoni Ewropea
Kuntrarju għal dak li talab il-PE fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011, il-
proposta tal-Kummissjoni li temenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 ma tagħmel l-ebda 
dispożizzjoni biex tiġi stabbilita aġenzija tal-klassifikazzjoni Ewropea. Is-suġġett għandu, 
madankollu, jerġa' jiġi diskuss fil-kuntest ta' dan ir-rapport.
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(g) Il-proposta tinkludi innovazzjonijiet sinifikanti oħra, jiġifieri l-verifika tal-metodoloġiji 
tal-klassifikazzjoni tas-CRA mill-AETS u r-reġim ta' responsabbiltà għas-CRAs ibbażat fuq 
il-prinċipju tat-treġġigħ lura tal-oneru tal-prova.

Dak li qed jiġi propost huwa, in ġenerali, ta' importanza kbira u jista' fil-parti l-kbira jiġi 
approvat, iżda ċerti punti jeħtieġu kjarifika u li jissaħħu sabiex jiġu evitati effetti mhux 
mixtieqa meta l-miżuri jiġu implimentati. 

3. Il-proposti tar-rapporteur
Xi wħud mill-emendi tar-rapporteur jinsabu f'konformità mat-test tal-Kummissjoni filwaqt li 
oħrajn jippruvaw jindirizzaw il-kwistjonijiet li ma jiġux trattati fir-regolament il-ġdid propost 
billi jipproponu suġġerimenti innovattivi u jindikaw soluzzjonijiet alternattivi possibbli. 

Il-punti speċifiċi koperti mill-emendi huma: 
1) Sabiex titneħħa d-definizzjoni attwali ta' 'klassifikazzjoni tal-kreditu' bħala 'opinjoni', 
il-klassifikazzjonijiet jiġu definiti mill-ġdid bħala 'servizz ta' informazzjoni'; 
2) Il-klassifikazzjonijiet tad-dejn sovran mhux soliċitat huma projbiti, u l-Kummissjoni 
tintalab tiddetermina jekk kwalunkwe istituzzjoni eżistenti tistax tikklassifika l-kreditizja tal-
Istati Membri jew twaqqaf entità għal dan il-għan;

3) Ir-regoli fis-seħħ għandhom jiġu rieżaminati, fejn dan imur lil hinn minn dak diġà 
provdut fir-regolament il-ġdid li ġie propost, bil-għan li jitneħħew kompletament l-obbligi 
imposti fuq il-pubbliku u fuq l-azzjonisti privati sabiex jippermettu awtomatikament il-
klassifikazzjonijiet u l-konsegwenzi tagħhom [dan japplika partikolarment għal 
dispożizzjonijiet kuntrattwali fejn it-titoli jinbigħu awtomatikament f'każ ta' tnaqqis 
("downgrading") jew ta' rimborż, jekk il-klassifikazzjoni taqa' taħt ċertu livell];

4) Il-parteċipazzjonijiet ta' azzjonisti transversali huma pprojbiti f'dak li jikkonċerna l-
ġestjoni jew il-kontroll ta' aktar minn aġenzija waħda tal-klassifikazzjoni; u l-aġenziji tal-
klassifikazzjoni ma jistax ikollhom ishma, jew ikollhom interessi finanzjarji, f'entitajiet 
klassifikati;

5) Jistgħu jiġu imposti restrizzjonijiet fuq l-attività tal-kumpaniji u tal-akkwist ta' aġenziji 
tal-klassifikazzjoni li diġà ġġeneraw volum sostanzjali ta' kummerċ klassifikat fl-UE;

6) Jistgħu jiġu imposti limiti fuq l-ishma tas-suq f'termini tal-kwantità u/jew il-valur ta' 
klassifikazzjonijiet ta' operaturi finanzjarji u prodotti strutturati;

7) L-AETS qed tingħata x-xogħol li tressaq valutazzjoni annwali tal-effikaċja u l-
prestazzjoni tas-CRAs, meta dawn jiġu mqabbla ma' kriterji ċari;

8) L-AETS għandha tfassal proposti ġodda dwar il-mudelli ta' pagament li jrendu l-
għażla u r-rimunerazzjoni tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni kompletament indipendenti mill-
entitajiet klassifikati.
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L-għan prinċipali, għalhekk, huwa li tinbeda diskussjoni li tippermetti approċċi u opinjonijiet 
differenti, iżda li xorta jservu biex jirritornaw is-CRAs għall-post li ħaqqhom, li jimplika li l-
klassifikazzjonijiet tagħhom għandhom jiġu trattati bħala informazzjoni li għandha tiġi 
kkunsidrata, iżda ma jimplikax li l-aġenziji infushom għandhom igawdu minn status speċjali, 
jew għandhom jinfluwenzaw awtomatikament l-attivitajiet tal-operaturi ekonomiċi u 
finanzjarji u l-istituzzjonijiet pubbliċi permezz ta' effetti proċikliċi dannużi. Ma għandux 
jibqa' jiġri li t-tempiżmu u s-sura tal-iżvelar jirriżultaw – bħalma spiss huwa l-każ, minn 
deċiżjonijiet unilaterali mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni, anki meta l-informazzjoni mressqa 
ma tkunx fundamentalment ġdida jew oriġinali, speċjalment fir-rigward tal-istat tal-Gvern 
ġenerali u l-prospetti tiegħu.


