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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 

dwar informazzjoni lejn il-kontropartijiet 

dwar riipotekazzjoni li m’għandhomx 

jippreġudikaw l-applikazzjoni ta’ regoli 

settorjali adattata għall-atturi, strutturi u 

sitwazzjonijiet partikolari. Għalhekk, ir-

regoli dwar ir-riipotekazzjoni stipulati 

f’dan ir-Regolament japplikaw, 

pereżempju, għal fondi u depożitarji biss 

sakemm ma jkunx hemm regoli aktar 

stretti dwar l-użu mill-ġdid previst fil-

qafas għal fondi ta’ investiment li 

jikkostitwixxi lex specialis u li jieħdu l-

preċedenza fuq ir-regoli li jinsabu f’dan 

ir-Regolament. B’mod partikolari, dan ir-

Regolament għandu jkun mingħajr 

preġudizzju għal kwalunkwe regola li 

tirrestrinġi l-abbiltà ta’ kontropartijiet 

biex jipparteċipaw f’riipotekazzjoni ta’ 

strumenti finanzjarji li huma pprovduti 

bħala kollateral mill-kontropartijiet jew 

persuni differenti mill-kontropartijiet. 

(18) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-

projbizzjoni tal-użu mill-ġdid ta' 

kollateral. Tali mekkaniżmu għandu 

riskju konsiderevoli li jista' jkollu 

konsegwenzi serji ħafna għall-ekonomija 

kollha kemm hi. Minbarra l-inċentiv biex 

jiżdiedu l-profitti, m’hemm l-ebda bażi 

valida biex kollateral, li jkun garanzija 

għal kuntratt u li għalhekk huwa sinjal 

qawwi ta’ fiduċja, jista' jerġa' jintuża għal 

tranżazzjoni finanzjarja waħda jew aktar. 

Or. fr 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-riipotekazzjoni ta' strumenti finanzjarji 

riċevuta bħala kollateral 

Ir-riipotekazzjoni ta' strumenti finanzjarji 

riċevuta bħala kollateral 

1. Il-kontropartijiet għandhom ikollhom 

id-dritt ta' riipotekazzjoni fejn mill-inqas 

jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li 

ġejjin: 

1. Il-kontropartijiet fl-ebda każ ma jistgħu 

jirripotekaw kollateral. 

(a) il-kontroparti li tforni ġiet debitament 

infurmata bil-miktub mill-kontroparti li 

tirċievi bir-riskji li jistgħu jkunu involuti 

fl-għoti ta' kunsens kif imsemmi fil-punt 

(b) b’mod partikolari r-riskji potenzjali 

f’każ ta’ inadempjenza ta’ kontroparti li 

tirċievi 

 

(b) Kontroparti li tipprovdi tat il-kunsens 

espress tagħha minn qabel bħala xhieda 

bl-iffirmar tal-kontroparti li tipprovdi 

għal ftehim bil-miktub jew mekkaniżmu 

alternattiv ekwivalenti. 

 

2. Il-kontropartijiet għandhom jeżerċitaw 

id-dritt tagħhom għal riipotekazzjoni fejn 

mill-inqas jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 

kollha li ġejjin: (a) ir-riipotekazzjoni 

titwettaq skont it-termini speċifikati fil-

ftehim bil-miktub imsemmija fil-

paragrafu 1 (b); 

 

(b) l-istrumenti finanzjarji rċevuti bħala 

kollateral huma trasferiti f’kont miftuħ 

f’isem kontroparti li tirċievi. 
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3. Dan l-Artikolu huwa mingħajr 

preġudizzju għal leġiżlazzjoni settorjali 

aktar stretta, b’mod partikolari tad-

Direttiva 2011/61/UE u 2009/65/KE. 

 

Or. fr 

 

 


