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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Maġġoranza kbira taċ-ċittadini Ewropej jiġu affettwati, direttament jew indirettament, mill-
indiċi. L-istrumenti finanzjarji kollha ġew affettwati mill-użu tal-indiċi: derivattivi, ekwitajiet 
u bonds kif ukoll swieq fiżiċi finanzjarji u tal-komoditajiet, dawn l-aħħar għaxar snin 
affrontaw żieda kbira fil-volumi tal-fondi tal-indiċi tal-kommoditajiet;

Varjetà kbira ta’ parametri referenzjarji qegħdin jitfasslu attwalment bl-użu ta’ metodoloġiji 
differenti minn fornituri differenti, li jvarjaw minn entitajiet pubbliċi sa fornituri indipendenti 
dedikati għall-parametri referenzjarji.

Ħafna indiċi u parametri referenzjarji saru beni pubbliċi de facto. Minħabba f'hekk, il-
benefiċċji soċjali tagħhom għandhom jiġu massimizzati filwaqt li l-ħsara lill-ekonomija reali 
u s-soċjetà kollha minħabba l-produzzjoni ħażina jew il-manipulazzjoni potenzjali tagħhom 
għandha titqiegħed taħt l-aktar skrutinju strett u tkun soġġetta għal sanzjonijiet kriminali u 
pekunjarji.

Bħalissa hemm lakuna regolatorja ovvja għaliex l-awtoritajiet superviżorji jeżerċitaw 
superviżjoni fuq strumenti finanzjarji iżda mhux fuq il-produzzjoni u l-governanza tal-indiċi li 
jiddeterminaw il-profil tar-riskju, il-prestazzjoni u l-valur ekonomiku ta' dawn l-istrumenti.
F'dan is-sens, hemm bżonn b'urġenza ta' regolamentazzjoni kif suppost tal-indiċi peress li l-
użu tagħhom huwa indispensabbli għal mudell għall-istrateġiji ta' investiment jew referenza 
għall-istrumenti finanzjarji.

Għalkemm il-proposta tal-Kummissjoni tippretendi li tirregola l-produzzjoni u l-użu tal-indiċi 
kollha użati bħala parametri referenzjarji, l-Opinjoni Legali tal-Kumitat ITRE se tiffoka 
prinċipalment fuq il-valutazzjonijiet tal-prezzijiet tal-komoditajiet previsti mill-aġenziji ta' 
rappurtar tal-prezzijiet tal-komoditajiet (PRAS) u mis-swieq fiżiċi tal-enerġija. Ir-Regolament 
(UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-integrità u t-trasparenza tas-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa fih ċerti dispożizzjonijiet li jipprojbixxu l-manipulazzjoni tal-
parametri referenzjarji li jintużaw għal swieq tal-enerġija bl-ingrossa. Madanakollu, dawn id-
dispożizzjonijiet ma jindirizzawx il-firxa kollha tal-vulnerabbiltajiet fil-produzzjoni tal-
parametri referenzjarji.

Mudelli għall-valutazzjoni tal-prezzijiet juru varjazzjoni konsiderevoli – xi wħud jinvolvu 
tranżazzjonijiet attwali rappurtati waqt li oħrajn iserrħu fuq reporters li jivvalutaw offerti u 
informazzjoni atti ta' negozju minn negozjanti li jista' jkollhom interess personali li jċaqalqu 
s-suq u jħallu l-bieb miftuħ għall-manipulazzjoni.

Allegazzjonijiet reċenti ta’ tentattiv ta’ manipulazzjoni fil-valutazzjonijiet tal-prezzijiet tal-
kommoditajiet fornuti minn aġenziji ta’ rappurtar tal-prezzijiet tal-kommoditajiet (PRAs) 
huma wkoll taħt investigazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti u l-IOSCO wettqet analiżi tal-
valutazzjonijiet tal-prezz taż-żejt mill-PRAs. Din il-manipulazzjoni mhux talli tista' 
tipperikola lill-investitur iżda lill-utent jew il-konsumatur finali wkoll, peress li se 
tiddetermina l-prezz li ħafna familji se jħallsu għall-provvista tal-gass jew xi provvista oħra 
tal-enerġija.
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Parametri referenzjarji evalwati mill-PRA jintużaw f'livelli differenti bħala referenzi għal 
tranżazzjonijiet f'għadd ta' swieq fiżiċi, jiġifieri fis-suq taż-żejt, fl-iskambji, kmamar tal-
ikklerjar u kuntratti derivattivi ta’ komoditajiet barra l-borża ("OTC"), u b'hekk dawn il-
prezzijiet huma sinifikanti għall-funzjonament ta' dawn is-swieq u għal kmamar tal-ikklerjar.

L-użu ta' valutazzjoni tal-prezzijiet kif ukoll parametri referenzjarji fis-swieq ta' derivattivi ta’ 
komoditajiet għandhom impatt enormi fuq diversi kwistjonijiet bħal; l-adegwatezza tad-disinn 
tal-kuntratt ta' derivattiv ta' komoditajiet, l-eżattezza u l-integrità tat-tfassil tal-prezzijiet fil-
kuntratt ta' derivattiv ta' komoditajiet li jagħmel referenza għal valutazzjonali tal-prezzijiet 
potenzjalment defiċjenti, it-trasparenza tad-diversi fatturi li jaffettwaw l-ipprezzar tad-
derivattivi fiżiċi inklużi metodoloġiji u proċessi ta' valutazzjoni PRA, u s-suxxettibbiltà ta' 
kuntratt ta' derivattivi fiżiku għall-manipulazzjoni.

L-integrità tal-parametri referenzjarji hija ta' importanza kruċjali għall-ipprezzar ta’ bosta 
strumenti finanzjarji, bħal skambju tar-rati tal-imgħax u kuntratti kummerċjali u mhux 
kummerċjali, bħal ipoteki. Jekk parametru referenzjarju jiġi mmanipulat dan jikkawża telf 
sinifikanti għal xi investituri li jkollhom strumenti finanzjarji li l-valur tagħhom jiġi 
ddeterminat b’referenza għall-parametru referenzjarju. Meta jintbagħtu sinjali qarrieqa dwar l-
istat tas-suq sottostanti dan jista’ joħloq distorsjoni tal-ekonomija reali. Il-parametri 
referenzjarji huma suxxettibbli għall-manipulazzjoni meta jkunu jeżistu kunflitti ta’ interess u 
diskrezzjoni fil-proċess tal-parametru referenzjarju u dawn ma jkunux soġġetti għal 
governanza u kontrolli adegwati.

Għalkemm l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi u kriminali għall-manipulazzjoni 
tal-indiċi diġà ġiet prevista fid-Direttiva u r-Regolament dwar l-Abbuż tas-Suq issa jeħtieġ li 
jiġu rregolati u evitati r-riskji ta' manipulazzjoni marbutin mal-produzzjoni u l-użu tal-indiċi.
Sabiex jiġu protetti l-investituri u l-konsumaturi, jeħtieġ li l-parametri referenzjarji jkunu 
robusti, kredibbli u tajbin għall-iskop li għalih ġew maħsuba u jkunu soġġetti għal kontroll 
governattiv. Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet aħna nilqgħu l-inizjattiva leġiżlattiva u 
nixtiequ nsaħħu l-idea li din il-proposta għandha tkun konformi mal-prinċipji IOSCO,

Minħabba l-firxa u l-impatt tal-indiċi fis-sistema finanzjarja tagħna kif ukoll fis-swieq fiżiċi 
tal-enerġija, is-sitwazzjoni attwali ta' awtoregolamentazzjoni tat prova li mhijiex effettiva. Li 
parametri referenzjarji jsiru attività regolata huwa ta' importanza kbira biex terġa' tiddaħħal il-
fiduċja u biex tissaħħaħ in-newtralità/l-indipendenza, bl-evitar u l-projbizzjoni tal-kunflitti ta' 
interess;  il-promozzjoni tat-trasparenza permezz tal-obbligu li tiġi ppreżentata l-
informazzjoni u l-metodoloġiji kollha lill-pubbliku u lis-superviżuri; biex tiġi salvagwardjata 
l-adegwatezza li jintuża indiċi fi strument finanzjarju jew f'kuntratti bil-għan li jitħarsu l-
utenti finali; biex ikun hemm konformità preċiża mal-metodoloġija armonizzata u mal-kwalità 
tad-dejta użata għad-definizzjoni ta' indiċi.

Fil-konfront ta' dawn l-elementi ta' tħassib li ġew esposti, din il-proposta għandha tkun 
kapaċi:

 Timminimizza l-vulnerabbiltà tal-proċess ta' valutazzjoni għal fatturi li jistgħu jimminaw 
l-affidabbiltà ta' valutazzjoni PRA bħala indikatur ta' valuri tas-suq fiżiċi jew iżżid is-
suxxettibbiltà ta' kuntratti ta' derivattvi ta' komoditajiet għal manipulazzjoni jew għal 
distorsjoni tal-prezzijiet.
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 Tagħmilha aktar faċli biex awtorità tas-suq tiddetermina jekk prezz evalwat mill-PRA li 
ġie referenzjat permezz tat-termini ta' kuntratt ta' derivattiv ta' komoditajiet jirriflettix 
b'mod preċiż it-tranżazzjonijiet fis-suq fiżiku li ġie maħsub ikejjel, u tiddetermina jekk id-
dejta hijiex suffiċjenti biex tirrappreżenta dak tas-suq fiżiku u jekk dik id-dejta tressqitx in 
bona fide.

 Tiffaċilita l-kapaċità ta' awtorità tas-suq biex tidentifika, tostakola u jekk meħtieġ tieħu 
azzjoni ta' infurzar fil-konfront ta' manipulazzjoni jew kondotta abbużiva oħra.

Sabiex tiġi promossa l-affidabilità tal-valutazzjonijiet PRA u l-infurzar tal-PRAs biex 
jikkonformaw mar-regoli u l-metodoloġija proposti b'dan ir-regolament, aħna nappoġġaw bil-
qawwa li l-awtoritajiet tas-suq għandhom jipprojbixxu l-kummerċ fi kwalunkwe kuntratt ta' 
derivattiv ta' komoditajiet li jagħmel referenza għal prezz ivvalutat mill-PRA sakemm dik il-
valutazzjoni ssegwi l-leġiżlazzjoni tal-UE jew, fil-każ ta' pajjiż terz il-Prinċipji IOSCO għall-
Aġenziji ta' Rappurtar dwar il-Prezzijiet taż-Żejt.

Nemmnu wkoll li l-integrità tal-produzzjoni tal-indiċi teħtieġ it-tfassil ta' limiti fil-konfront 
tan-natura volontarja tal-fluss ta' informazzjoni mill-kontributuri u l-amministraturi ta' indiċi 
jew ta' parametri referenzjali. Għal din ir-raġuni nemmnu li l-ambitu tal-parametri 
referenzjarji koperti bil-possibbiltà ta' kontribuzzjonijiet mandatorji għandu jkun aktar wiesa'.

Fl-aħħar nett, minħabba li bidliet fil-metodoloġija huma meħtieġa biex jiżguraw il-kwalità tal-
parametri referenzjarji iżda jistgħu madanakollu jkollhom effett li jxekkel lill-aġenti tas-suq li 
jużawhom, nissuġġerixxu l-implimentazzjoni ta' perjodi ta' tranżizzjoni wara li jkunu saru 
bidliet fil-metodoloġija, meta dan ikun possibbli, li matulhom il-parametri referenzjarji jkunu 
kkalkulati kemm skont il-metodoloġija preċedenti kif ukoll skont il-metodoloġija l-ġdida.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-kontributuri, b’valur ta’ mill-
anqas 20 % tal-kontributuri ta’ parametru 
referenzjarju ta' importanza kritika jieqfu 
jikkontribwixxu, jew ikun hemm biżżejjed 
indikazzjonijiet li mill-inqas 20 % tal-
kontributuri x’aktarx li se jieqfu 
jikkontribwixxu, fi kwalunkwe sena, l-
awtorità kompetenti tal-amministratur tal-

1. Meta l-kontributuri, b’valur ta’ mill-
anqas 20 % tal-kontributuri ta’ parametru 
referenzjarju jieqfu jikkontribwixxu, jew 
ikun hemm biżżejjed indikazzjonijiet li 
mill-inqas 20 % tal-kontributuri x’aktarx li 
se jieqfu jikkontribwixxu, fi kwalunkwe 
sena, l-awtorità kompetenti tal-
amministratur tal-parametru referenzjarju 
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parametru referenzjarju ta' importanza 
kritika jkollha s-setgħa li:

jkollha s-setgħa li:

Jew. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tibdel il-kodiċi tal-kondotta, il-
metodoloġija jew regoli oħra ta’ parametru 
referenzjarju ta' importanza kritika.

(c) tibdel il-kodiċi tal-kondotta, il-
metodoloġija jew regoli oħra ta’ parametru 
referenzjarju.

Jew. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta' parametru referenzjarju ta' 
importanza kritika, l-entitajiet taħt 
superviżjoni li huma meħtieġa 
jikkontribwixxu skont il-paragrafu 1 jiġu 
determinati mill-awtorità kompetenti tal-
amministratur fuq il-bażi tal-kriterji li 
ġejjin:

2. L-entitajiet taħt superviżjoni li huma 
meħtieġa jikkontribwixxu skont il-
paragrafu 1 jiġu determinati mill-awtorità 
kompetenti tal-amministratur fuq il-bażi 
tal-kriterji li ġejjin:

Jew. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) projbizzjoni temporanja li tipprojbixxi 
kwalunkwe persuna fiżika, li tinżamm 
responsabbli għal tali ksur, milli teżerċita 
funzjonijiet ta’ mmaniġġar ma' 
amministraturi jew kontributuri;

(e) projbizzjoni temporanja li tipprojbixxi 
kwalunkwe persuna fiżika, li tinżamm 
responsabbli għal tali ksur, milli teżerċita 
kwalunkwe funzjoni ma' amministraturi 
jew kontributuri;

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għall-pubblikazzjoni kontinwa tal-
parametru referenzjarju skont il-
metodoloġija preċedenti sabiex titqabbel l-
integrità tagħha ma' dik tal-metodoloġija 
l-ġdida u jiġi żgurat perjodu ta' 
tranżizzjoni għall-entitajiet li qegħdin 
jużawha għall-kuntratti tagħhom.

Jew. en


