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Emenda 25
Chris MacManus
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
–

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'dawn iż-żminijiet ta' kriżi serja, li ngħaddu għad-deregolamentazzjoni ta' elementi tas-
settur finanzjarju mhuwiex dak li huwa meħtieġ. Il-progress li sar fir-regolamentazzjoni u l-
kontroll tal-kapital wara l-aħħar reċessjoni ma għandux jiġi abbandunat. L-iffaċilitar tal-
hekk imsejħa titolizzazzjonijiet sintetiċi mhuwiex dak li teħtieġ l-Ewropa biex tegħleb din il-
kriżi. Dawn intużaw biex jiġġustifikaw il-bejgħ ta' ipoteki fuq djar tal-familja.

Emenda 26
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Qabel il-kriżi finanzjarja, xi 
attivitajiet ta' titolizzazzjoni segwew 
mudell "oriġina u ddistribwixxi". F'dan il-
mudell, l-assi ta' kwalità inferjuri kienu 
magħżula għal titolizzazzjoni għad-
detriment tal-investituri, li spiċċaw b'riskju 
akbar minn dak li kienu pprevedew li 
jieħdu. Ir-rekwiżit li jiġu vverifikati l-
istandards tal-għoti tal-kreditu użati fil-
ħolqien tal-assi titolizzati ġie introdott biex 
jiġu evitati prattiki bħal dawn fil-futur. 
Għal titolizzazzjonijiet NPE, madankollu, 
jenħtieġ li din il-verifika tal-istandards tal-
għoti tal-kreditu tqis iċ-ċirkostanzi 
speċifiċi inkluż ix-xiri ta' dawk l-assi 
improduttivi u t-tip ta' titolizzazzjoni. 
Jeħtieġ, għalhekk, li tiġi emendata l-

(7) Qabel il-kriżi finanzjarja tal-2008, 
xi attivitajiet ta' titolizzazzjoni segwew 
mudell "oriġina u ddistribwixxi". F'dan il-
mudell, l-assi ta' kwalità inferjuri kienu 
magħżula għal titolizzazzjoni għad-
detriment tal-investituri, li spiċċaw b'riskju 
akbar minn dak li kienu pprevedew li 
jieħdu. Ir-rekwiżit li jiġu vverifikati l-
istandards tal-għoti tal-kreditu użati fil-
ħolqien tal-assi titolizzati ġie introdott biex 
jiġu evitati prattiki bħal dawn fil-futur. 
Għal titolizzazzjonijiet NPE, madankollu, 
jenħtieġ li din il-verifika tal-istandards tal-
għoti tal-kreditu tqis iċ-ċirkostanzi 
speċifiċi inkluż ix-xiri ta' dawk l-assi 
improduttivi u t-tip ta' titolizzazzjoni. 
Jeħtieġ, għalhekk, li tiġi emendata l-
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verifika tal-istandards tal-għoti tal-kreditu 
sabiex l-investitur ikun jista' jwettaq id-
diliġenza dovuta fuq il-kwalità u l-
prestazzjoni tal-assi improduttivi sabiex 
jieħu deċiżjoni ta' investiment sensibbli u 
infurmata tajjeb.

verifika tal-istandards tal-għoti tal-kreditu 
sabiex l-investitur ikun jista' jwettaq id-
diliġenza dovuta fuq il-kwalità u l-
prestazzjoni tal-assi improduttivi sabiex 
jieħu deċiżjoni ta' investiment sensibbli u 
infurmata tajjeb.

Or. en

Emenda 27
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Huwa importanti li jkunu allinjati 
l-interessi tal-oriġinaturi, l-isponsors, u l-
mutwanti oriġinali li huma involuti 
f'titolizzazzjoni. Peress li r-rekwiżit tar-
ritenzjoni tar-riskju skont dan ir-
Regolament, li japplika għat-tipi kollha 
ta' titolizzazzjonijiet, jirnexxielu jallinja 
dawn l-interessi, jenħtieġ li l-oriġinatur, l-
isponsor jew il-mutwant oriġinali iżomm 
fuq bażi kontinwa interess materjali 
ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 
inqas minn 5 % għat-tipi kollha ta' 
titolizzazzjonijiet, inklużi titolizzazzjonijiet 
sintetiċi fil-karta tal-bilanċ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-kriterji tal-istandardizzazzjoni fir-rapport tal-EBA dwar il-qafas tal-STS 
għat-titolizzazzjoni sintetika (EBA/OP/2020/07), l-oriġinatur jew il-mutwant oriġinali li huma 
involuti f'titolizzazzjoni sintetika fil-karta tal-bilanċ għandhom jissodisfaw ir-rekwiżit tar-
ritenzjoni tar-riskju f'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament dwar it-Titolizzazzjoni.

Emenda 28
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
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Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-marġni pożittiv sintetiku huwa 
preżenti b'mod wiesa' f'ċerti tipi ta' 
tranżazzjonijiet, u huwa mekkaniżmu utli 
kemm għall-investituri kif ukoll għall-
oriġinaturi, sabiex jitnaqqsu l-kostijiet tal-
protezzjoni tal-kreditu u l-iskopertura 
għar-riskju rispettivament. F'dan ir-
rigward, il-marġni pożittiv sintetiku huwa 
essenzjali għal xi klassijiet speċifiċi ta' 
assi mhux professjonali, bħal intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SME) u self lill-
konsumaturi, li jwasslu għal rendiment 
kif ukoll telf ta' kreditu superjuri meta 
mqabbel ma' klassijiet ta' assi oħra, u li 
għalihom l-iskoperturi titolizzati 
jiġġeneraw marġni pożittiv li jkopri dak it-
telf. Madankollu, jekk l-ammont ta' 
marġni pożittiv sintetiku subordinat għall-
pożizzjoni ta' investitur ikun għoli wisq, 
huwa possibbli li l-investitur fil-
pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni ma 
jesperjenza telf fl-ebda xenarju realistiku, 
u dan iwassal għal ebda trasferiment ta' 
riskju effettiv. Sabiex jittaffa t-tħassib 
superviżorju u din il-karatteristika 
strutturali tiġi standardizzata aktar, huwa 
importanti li jiġu speċifikati kriterji stretti 
rigward titolizzazzjonijiet sintetiċi STS fil-
karta tal-bilanċ u li tiġi żgurata 
divulgazzjoni totali dwar l-użu ta' marġni 
pożittiv sintetiku.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titolizzazzjoni sintetika hija fattur tal-aċċellerazzjoni u l-amplifikazzjoni tal-kriżijiet 
finanzjarji, eżattament dak li seħħ matul l-aħħar kriżi finanzjarja. Jekk dawk it-
tranżazzjonijiet isiru aktar faċli, dan iwassal għal riskju finanzjarju sistemiku ogħla u b'hekk 
idgħajjef l-istabbiltà finanzjarja.

Emenda 29
Luis Garicano, Olivier Chastel
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-Istati Membri jaħtru l-
awtoritajiet kompetenti li jkunu 
responsabbli biex jissorveljaw ir-rekwiżiti 
li jkollha tissodisfa titolizzazzjoni sintetika 
fil-karta tal-bilanċ sabiex tikkwalifika 
għad-deżinjazzjoni STS. L-awtorità 
kompetenti tista' tkun l-istess bħal dik 
magħżula biex tissorvelja l-konformità tal-
oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs mar-
rekwiżiti li t-titolizzazzjonijiet tradizzjonali 
jridu jissodisfaw sabiex jiksbu d-
deżinjazzjoni STS. Bħal fil-każ ta' 
titolizzazzjonijiet tradizzjonali, tali 
awtorità kompetenti tista' tkun differenti 
mill-awtorità kompetenti responsabbli li 
tissorvelja l-konformità tal-oriġinaturi, il-
mutwanti oriġinali, l-SSPEs, l-isponsors u 
l-investituri mal-obbligi prudenzjali 
imposti skont l-Artikoli minn 5 sa 9 tar-
Regolament (UE) 2017/2402, u li l-
konformità tagħhom, minħabba d-
dimensjoni prudenzjali ta' dawk l-obbligi, 
ġiet speċifikament fdata lill-awtoritajiet 
kompetenti responsabbli mis-superviżjoni 
prudenzjali tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti.

(21) Jenħtieġ li l-Istati Membri jaħtru l-
awtoritajiet kompetenti li jkunu 
responsabbli biex jissorveljaw ir-rekwiżiti 
li jkollha tissodisfa titolizzazzjoni sintetika 
fil-karta tal-bilanċ sabiex tikkwalifika 
għad-deżinjazzjoni STS. L-awtorità 
kompetenti tista' tkun l-istess bħal dik 
magħżula biex tissorvelja l-konformità tal-
oriġinaturi, l-isponsors u l-SSPEs mar-
rekwiżiti li t-titolizzazzjonijiet tradizzjonali 
jridu jissodisfaw sabiex jiksbu d-
deżinjazzjoni STS. Bħal fil-każ ta' 
titolizzazzjonijiet tradizzjonali, tali 
awtorità kompetenti tista' tkun differenti 
mill-awtorità kompetenti responsabbli li 
tissorvelja l-konformità tal-oriġinaturi, il-
mutwanti oriġinali, l-SSPEs, l-isponsors u 
l-investituri mal-obbligi imposti skont l-
Artikoli minn 5 sa 9 tar-Regolament (UE) 
2017/2402.

Or. en

Emenda 30
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Meta r-Regolament 
(UE) 2017/2402 ġie abbozzat, il-prattiki 
tar-rappurtar relatat mas-sostenibbiltà u 
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l-ġbir tad-data kienu ħafna inqas 
żviluppati milli huma llum. Barra minn 
hekk, ftit li xejn kien hemm 
regolamentazzjoni fil-livell tal-Unjoni li 
setgħet issir referenza għaliha. Għalhekk, 
l-Artikolu 22(4) ta' dak ir-Regolament 
jinkludi biss rekwiżit ġenerali għall-
pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar il-
"prestazzjoni ambjentali" bħala parti mir-
rekwiżiti dwar it-trasparenza għal 
titolizzazzjonjiet mhux ABCP STS, jekk 
tali informazzjoni tkun disponibbli. Din 
is-sitwazzjoni nbidlet b'mod drammatiku, 
permezz tal-avvanzi rapidi fl-oqsma tar-
rappurtar dwar is-sostenibbiltà, l-
istandardizzazzjoni, id-disponibbiltà tad-
data, il-klassifikazzjonijiet tas-
sostenibbiltà eċċ. fis-settur privat. Minn 
dak iż-żmien 'l hawn l-Unjoni adottat ir-
Regolament (UE) 2019/2088 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill13a u r-
Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill13b (ir-Regolament 
dwar it-Tassonomija). Hija wessgħet ukoll 
il-kamp ta' applikazzjoni tar-rappurtar 
mhux finanzjarju minn negozji mhux 
finanzjarji, u bħalissa qed tirrevedi d-
Direttiva dwar ir-Rappurtar Mhux 
Finanzjarju bl-għan li ttejjeb id-
disponibbiltà ta' data relatata mas-
sostenibbiltà li jistgħu jirreferu għaliha l-
parteċipanti fis-suq finanzjarju. Ir-
rekwiżiti dwar it-trasparenza ambjentali u 
dik relatata mas-sostenibbiltà għal 
titolizzazzjonijiet STS tradizzjonali u 
titolizzazzjonijiet STS sintetiċi fil-karta 
tal-bilanċ jenħtieġ li jirriflettu dawn l-
iżviluppi.
_________________
13a Ir-Regolament (UE) 2019/2088 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Novembru 2019 dwar 
divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà 
fis-settur tas-servizzi finanzjarji (ĠU L 
317, 9.12.2019, p. 1).
13b Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli, u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, 
p. 13).

Or. en

Emenda 31
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ir-rekwiżiti dwar it-trasparenza 
għat-titolizzazzjonijiet STS tradizzjonali u 
t-titolizzazzjonijiet sintetiċi STS fil-karta 
tal-bilanċ jenħtieġ li jinkludu 
informazzjoni relatata mas-sostenibbiltà 
rigward l-assi sottostanti għal skopertura 
titolizzata, speċjalment l-impatti avversi 
fuq il-fattur tas-sostenibbiltà. L-
oriġinatur, l-isponsor u, jekk applikabbli, 
l-SSPE ta' tali titolizzazzjonijiet jenħtieġ li 
jipprovdu tali informazzjoni fil-forma ta' 
dikjarazzjoni tal-impatti avversi 
prinċipali, li l-forma u l-kontenut preċiżi 
tagħha jenħtieġ li jirriflettu jew jirreferu 
għall-istandards tekniċi regolatorji 
żviluppati f'konformità mal-mandat 
mogħti lill-ASE fir-Regolament 
(UE) 2019/2088.

Or. en

Emenda 32
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 2 – punt 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) "titolizzazzjoni ta' skopertura 
improduttiva (NPE)" tfisser titolizzazzjoni 
appoġġata minn aggregazzjoni ta' 
skoperturi improduttivi li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 47a(3) 
tar-Regolament 575/2013 u li l-valur 
tagħhom jammonta għal mill-inqas 90 % 
tal-valur tal-aggregazzjoni fil-ħin tal-
oriġinazzjoni;

(24) "titolizzazzjoni ta' skopertura 
improduttiva (NPE)" tfisser titolizzazzjoni 
appoġġata minn aggregazzjoni ta' 
skoperturi improduttivi li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 47a(3) 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li l-
valur tagħhom jammonta għal mhux inqas 
minn 90 % tal-valur nominali tal-
aggregazzjoni fil-ħin tal-oriġinazzjoni u fi 
kwalunkwe data sussegwenti li fiha jkun 
hemm żieda mal-assi jew jitneħħew mill-
aggregazzjoni sottostanti minħabba 
riforniment tal-aggregazzjoni jew 
ristrutturar tat-titolizzazzjoni;

Or. en

Emenda 33
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 2 – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) "titolizzazzjoni ta' skopertura 
improduttiva (NPE)" tfisser titolizzazzjoni 
appoġġata minn aggregazzjoni ta' 
skoperturi improduttivi li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 47a(3) 
tar-Regolament 575/2013 u li l-valur 
tagħhom jammonta għal mill-inqas 90 % 
tal-valur tal-aggregazzjoni fil-ħin tal-
oriġinazzjoni;

(24) "titolizzazzjoni ta' skopertura 
improduttiva (NPE)" tfisser titolizzazzjoni 
appoġġata minn aggregazzjoni ta' 
skoperturi improduttivi li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 47a(3) 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li l-
valur tagħhom jammonta għal mill-inqas 
90 % tal-valur tal-aggregazzjoni fil-ħin 
meta tinħareġ it-titolizzazzjoni;

Or. en

Emenda 34
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 2 – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) "titolizzazzjoni ta' skopertura 
improduttiva (NPE)" tfisser titolizzazzjoni 
appoġġata minn aggregazzjoni ta' 
skoperturi improduttivi li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 47a(3) 
tar-Regolament 575/2013 u li l-valur 
tagħhom jammonta għal mill-inqas 90 % 
tal-valur tal-aggregazzjoni fil-ħin tal-
oriġinazzjoni;

(24) "titolizzazzjoni ta' skopertura 
improduttiva (NPE)" tfisser titolizzazzjoni 
appoġġata minn aggregazzjoni ta' 
skoperturi improduttivi li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 47a(3) 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li l-
valur nominali tagħhom jammonta għal 
mill-inqas 90 % tal-valur nominali tal-
aggregazzjoni fil-ħin tal-oriġinazzjoni;

Or. en

Emenda 35
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 2 – punt 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) "marġni pożittiv sintetiku" tfisser 
l-ammont impenjat fid-dokumentazzjoni 
tat-tranżazzjoni mill-oriġinatur biex ikopri 
t-telf tal-portafoll ta' referenza li jista' 
jseħħ matul il-ħajja tat-tranżazzjoni.;"

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titolizzazzjoni sintetika hija fattur tal-aċċellerazzjoni u l-amplifikazzjoni tal-kriżijiet 
finanzjarji, eżattament dak li seħħ matul l-aħħar kriżi finanzjarja. Jekk dawk it-
tranżazzjonijiet isiru aktar faċli, dan iwassal għal riskju finanzjarju sistemiku ogħla u b'hekk 
idgħajjef l-istabbiltà finanzjarja.
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Emenda 36
Paul Tang, Jonás Fernández, Irene Tinagli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 2 – punt 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) "marġni pożittiv sintetiku" tfisser l-
ammont impenjat fid-dokumentazzjoni tat-
tranżazzjoni mill-oriġinatur biex ikopri t-
telf tal-portafoll ta' referenza li jista' jseħħ 
matul il-ħajja tat-tranżazzjoni.;"

(28) "marġni pożittiv sintetiku" tfisser l-
ammont li, skont id-dokumentazzjoni ta' 
titolizzazzjoni sintetika, huwa 
kuntrattwalment allokat mill-oriġinatur 
biex ikopri t-telf tat-titolizzazzjonijiet 
sintetiċi li jista' jseħħ matul il-ħajja tat-
tranżazzjoni.;"

Or. en

Emenda 37
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 2 – punt 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) "fatturi ta' sostenibbiltà" tfisser 
fatturi ta' sostenibbiltà kif iddefiniti fil-
punt (24) tal-Artikolu 2 tar-Regolament 
(UE) Nru 2019/2088;

Or. en

Emenda 38
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
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Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test fis-seħħ Emenda

(1a) fl-Artikolu 4, il-punt (a) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(a) il-pajjiż terz huwa elenkat bħala 
ġurisdizzjoni nonkooperattiva u b'riskju 
għoli mill-FATF;

"(a) il-pajjiż terz huwa elenkat bħala pajjiż 
terz b'riskju għoli li għandu defiċjenzi 
strateġiċi fir-reġim tiegħu kontra l-ħasil 
tal-flus u kontra l-finanzjament tat-
terroriżmu, f'konformità mal-Artikolu 9 
tad-Direttiva (UE) 2015/849*;

________________________
* Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-
użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet 
tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-
terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) 
Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, u li tħassar id-
Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 
5.6.2015, p. 73)."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:32017R2402)

Emenda 39
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt (aa) il-
ġdid li ġej:
"(aa) il-pajjiż terz elenkat fl-Anness I jew 
l-Anness II tal-lista tal-UE ta' 
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal 
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finijiet ta' taxxa;"

Or. en

Emenda 40
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test fis-seħħ Emenda

(1c) fl-Artikolu 4, il-punt (b) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(b) il-pajjiż terz ma jkunx iffirma ftehim 
ma' Stat Membru biex jiżgura li dak il-
pajjiż terz jikkonforma kompletament mal-
istandards stipulati fl-Artikolu 26 tal-
Mudell ta' Konvenzjoni tat-Taxxa tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) dwar id-Dħul 
u l-Kapital jew mill-Ftehim Mudell tal-
OECD dwar l-Iskambju tal-Informazzjoni 
dwar Materji ta' Taxxa, u jiżgura li jkun 
hemm skambju effettiv ta' informazzjoni 
dwar kwistjonijiet ta' taxxa, inkluż 
kwalunkwe ftehim multilaterali dwar it-
taxxa.

il-pajjiż terz ma jkunx iffirma ftehim mal-
Istati Membri kollha biex jiżgura li dak il-
pajjiż terz jikkonforma kompletament mal-
istandards stipulati fl-Artikolu 26 tal-
Mudell ta' Konvenzjoni tat-Taxxa tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) dwar id-Dħul 
u l-Kapital jew mill-Ftehim Mudell tal-
OECD dwar l-Iskambju tal-Informazzjoni 
dwar Materji ta' Taxxa, u jiżgura li jkun 
hemm skambju effettiv ta' informazzjoni 
dwar kwistjonijiet ta' taxxa, inkluż 
kwalunkwe ftehim multilaterali dwar it-
taxxa.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)

Emenda 41
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test fis-seħħ Emenda

(-a) fil-paragrafu 1, l-ewwel 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

1. L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwant 
oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 
fuq bażi kontinwa interess materjali 
ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 
inqas minn 5 %. Dak l-imgħax għandu 
jitkejjel fl-oriġinazzjoni u għandu jkun 
iddeterminat mill-valur nozzjonali għal 
elementi li ma jidhrux fuq il-karta tal-
bilanċ. Meta l-oriġinatur, l-isponsor jew il-
mutwant oriġinali ma jkunux qablu 
bejniethom dwar min ser iżomm l-interess 
materjali ekonomiku nett, l-oriġinatur 
għandu jżomm l-interess materjali 
ekonomiku nett. Ma għandu jkun hemm l-
ebda applikazzjoni multipla tar-rekwiżiti ta' 
ritensjoni għal xi titolizzazzjoni 
partikolari. L-interess materjali ekonomiku 
nett ma għandux jinqasam bejn tipi 
differenti ta' min iżomm l-interess u ma 
għandux ikun soġġett għal ebda 
mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu jew 
iħħeġġjar.

"1. L-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwant 
oriġinali ta' titolizzazzjoni għandu jżomm 
fuq bażi kontinwa interess materjali 
ekonomiku nett fit-titolizzazzjoni ta' mhux 
inqas minn 25 %. Dak l-imgħax għandu 
jitkejjel fl-oriġinazzjoni u għandu jkun 
iddeterminat mill-valur nozzjonali għal 
elementi li ma jidhrux fuq il-karta tal-
bilanċ. Meta l-oriġinatur, l-isponsor jew il-
mutwant oriġinali ma jkunux qablu 
bejniethom dwar min se jżomm l-interess 
materjali ekonomiku nett, l-oriġinatur 
għandu jżomm l-interess materjali 
ekonomiku nett. Ma għandu jkun hemm l-
ebda applikazzjoni multipla tar-rekwiżiti ta' 
ritenzjoni għal xi titolizzazzjoni 
partikolari. L-interess materjali ekonomiku 
nett ma għandux jinqasam bejn tipi 
differenti ta' min iżomm l-interess u ma 
għandux ikun soġġett għal ebda 
mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu jew 
iħħeġġjar."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)

Emenda 42
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' titolizzazzjonijiet NPE, ir-
rekwiżit ta' dan il-paragrafu jista' jiġi 
ssodisfat ukoll mill-ġestur.;

imħassar
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Or. en

Emenda 43
Irene Tinagli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' titolizzazzjonijiet NPE, ir-
rekwiżit ta' dan il-paragrafu jista' jiġi 
ssodisfat ukoll mill-ġestur.;

Fil-każ ta' titolizzazzjonijiet NPE, ir-
rekwiżit ta' dan il-paragrafu jista' jiġi 
ssodisfat ukoll mill-ġestur. Il-ġestur ta' 
titolizzazzjonijiet NPE għandu jissodisfa 
r-rekwiżiti stabbiliti mill-Artikolu 21(8).

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'titolizzazzjonijiet NPE r-rwol tal-ġestur huwa rwol kruċjali għas-suċċess tat-tranżazzjoni kif 
ikkonfermat mid-dispożizzjoni l-ġdida li skontha l-ġestur jista' jissodisfa r-rekwiżit ta' 
ritenzjoni. Għalhekk, il-ġestur ta' titolizzazzjonijiet NPE għandu jissodisfa mill-inqas ir-
rekwiżiti minimi previsti għall-ġestur ta' titolizzazzjonijiet STS sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
arbitraġġ regolatorju.

Emenda 44
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' titolizzazzjonijiet NPE, ir-
rekwiżit ta' dan il-paragrafu jista' jiġi 
ssodisfat ukoll mill-ġestur.;

Fil-każ ta' titolizzazzjonijiet NPE, ir-
rekwiżit ta' dan il-paragrafu jista' jiġi 
ssodisfat ukoll mill-ġestur li jiġġestixxi l-
aggregazzjoni ta' riċevibbli mixtrija jew l-
iskoperturi għall-kreditu sottostanti ta' 
kuljum;
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Or. en

Emenda 45
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
perċentwal tar-ritenzjoni tar-riskju jista' 
jitnaqqas għal 10 % meta l-oriġinatur tal-
iskoperturi sottostanti jkun żamm dawk l-
iskoperturi kollha fil-karta tal-bilanċ 
tiegħu għal aktar minn nofs il-maturità 
oriġinali tagħhom. Meta r-ritenzjoni 
minima fil-karta tal-bilanċ tal-oriġinaturi 
(MRBS) ta' skoperturi bħal dawn tkun 
inqas minn nofs il-maturità oriġinali 
tagħhom, ir-rekwiżit tar-ritenzjoni tar-
riskju għandu jkun proporzjonat bil-mod 
li ġej: perċentwal tar-ritenzjoni tar-riskju 
= 25 % - 2 * MRBS * 15 %

Or. en

Emenda 46
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 6 – paragrafu 3a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B'deroga mill-punti minn (b) sa (e) 
tal-paragrafu 3, fil-każ ta' titolizzazzjonijiet 
NPE, iż-żamma ta' interess materjali 
ekonomiku ekonomiku nett għall-finijiet 

3a. B'deroga mill-punti minn (b) sa (e) 
tal-paragrafu 3, fil-każ ta' titolizzazzjonijiet 
NPE, iż-żamma ta' interess materjali 
ekonomiku nett għall-finijiet ta' dawk il-
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ta' dawk il-punti ma għandhiex tkun inqas 
minn 5 % tal-valur nett tal-iskoperturi 
titolizzati li jikkwalifikaw bħala skoperturi 
improduttivi kif imsemmi fl-Artikolu 
47a(3) tar-Regolament 575/2013.

punti ma għandhiex tkun inqas minn 25 % 
tal-valur nett tal-iskoperturi titolizzati li 
jikkwalifikaw bħala skoperturi 
improduttivi kif imsemmi fl-Artikolu 
47a(3) tar-Regolament 575/2013.

Or. en

Emenda 47
Paul Tang

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżit stabbilit f'dan il-paragrafu ma 
għandux japplika għal skoperturi 
sottostanti li jkunu skoperturi improduttivi 
kif imsemmi fl-Artikolu 47a(3) tar-
Regolament 575/2013 fiż-żmien li fih l-
oriġinatur akkwistahom mingħand il-parti 
terza rilevanti.;

Ir-rekwiżit stabbilit f'dan il-paragrafu ma 
għandux japplika għal skoperturi 
sottostanti li jkunu skoperturi improduttivi 
kif imsemmi fl-Artikolu 47a(3) tar-
Regolament 575/2013 fiż-żmien li fih l-
oriġinatur akkwistahom mingħand il-parti 
terza rilevanti sakemm l-oriġinatur ma 
jkunx jista' jkun raġonevolment mistenni 
li jikkonferma li dan ir-rekwiżit ġie 
sodisfatt.

Or. en

Emenda 48
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 9a
Notifika ta' titolizzazzjonijiet NPE
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L-oriġinaturi u l-isponsors għandhom 
jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti 
dwar il-ħruġ ta' titolizzazzjonijiet NPE 
f'konformità mar-rekwiżiti ta' trasparenza 
għall-oriġinaturi, għall-isponsors u għall-
SSPEs skont l-Artikolu 7(1)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tevita kwalunkwe rekwiżit ta' notifika doppju bla bżonn għat-
titolizzazzjonijiet NPE peress li, minbarra r-rekwiżiti tal-Linji Gwida tal-EBA dwar it-
trasferiment tar-riskju sinifikanti (SRT) għal tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet, l-Artikolu 7 
ta' dan ir-Regolament diġà jobbliga lill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE jagħmlu 
informazzjoni disponibbli għat-detenturi ta' pożizzjoni ta' titolizzazzjoni, lill-awtoritajiet 
kompetenti u, fuq talba, lil investituri potenzjali, bħal informazzjoni dwar ir-riskju miżmum 
f'konformità mal-Artikolu 6.

Emenda 49
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 20 – paragrafu 8 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fl-Artikolu 20(8), jiddaħħal is-
subparagrafu 2a li ġej:
"Meta l-iskoperturi sottostanti huma 
ipoteki, il-porzjon tal-kapital pendenti 
għall-valur attwali tal-proprjetajiet ma 
għandux jaqbeż il-75 % fil-ħin tat-
titolizzazzjoni."

Or. en

Emenda 50
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
L-Artikolu 22 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(5b) fl-Artikolu 22, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

1. L-oriġinatur u l-isponsor għandhom 
jagħmlu disponibbli data dwar prestazzjoni 
statika u dinamika fil-passat fir-rigward ta' 
inadempjenzi u telf, bħad-data dwar id-
delinkwenza u l-inadempjenza, għal 
skoperturi sostanzjalment simili għal dawk 
li qed jiġu titolizzati, u s-sorsi ta' dik id-
data u l-bażi għad-dikjarazzjoni ta' 
similarità, lil investituri potenzjali qabel l-
ipprezzar. Dik id-data għandha tkopri 
perijodu ta' mill-anqas ħames snin.

"1. L-oriġinatur u l-isponsor għandhom 
jagħmlu disponibbli data dwar prestazzjoni 
statika u dinamika fil-passat fir-rigward ta' 
inadempjenzi u telf, bħad-data dwar id-
delinkwenza u l-inadempjenza, għal 
skoperturi sostanzjalment simili għal dawk 
li qed jiġu titolizzati, u s-sorsi ta' dik id-
data u l-bażi għad-dikjarazzjoni ta' 
similarità, lil investituri potenzjali qabel l-
ipprezzar. Dik id-data għandha tkopri 
perjodu ta' mill-anqas ħmistax-il sena.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=MT)

Emenda 51
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid)
Ir-Regolament (UE) Nru 2017/2402
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

(5c) fl-Artikolu 22, il-paragrafu 4 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

4. Fil-każ ta' titolizzazzjoni fejn l-
iskoperturi sottostanti huma self 
residenzjali jew self jew kirjiet għal 
karozzi, l-oriġinatur u l-isponsor 
għandhom jippubblikaw l-informazzjoni 
disponibbli relatata mal-prestazzjoni 
ambjentali tal-assi ffinanzjati b'tali self 
residenzjali jew self jew kirjiet għal 

"4. Bħala parti mill-informazzjoni 
ddivulgata skont il-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 7(1), l-oriġinatur 
għandu jippubblika l-informazzjoni 
disponibbli relatata mal-impatti avversi 
fuq il-fatturi ta' sostenibbiltà tal-assi 
ffinanzjati mill-iskoperturi sottostanti 
f'dikjarazzjoni tal-impatti avversi 
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karozzi, bħala parti mill-informazzjoni 
ddivulgata skont il-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 7(1).

prinċipali."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=MT)

Emenda 52
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5d (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5d) fl-Artikolu 22, jiżdied il-
paragrafu 5a li ġej:
"5a. Sal-31 ta' Marzu 2021, l-ASE 
għandhom jiżviluppaw, permezz tal-
Kumitat Konġunt, abbozz ta' standards 
tekniċi regolatorji f'konformità mal-
Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) 
Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u 
(UE) Nru 1095/2010 dwar il-kontenut, il-
metodoloġiji u l-preżentazzjoni tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu (4) 
ta' dan l-Artikolu fir-rigward tal-
indikaturi tas-sostenibbiltà fir-rigward ta' 
impatti avversi fuq il-klima u impatti 
ambjentali oħra, kif ukoll impatti avversi 
fl-oqsma ta' materji soċjali u ta' impjegati, 
ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u 
materji fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u 
kontra t-tixħim. Meta rilevanti, dawn l-
istandards tekniċi regolatorji għandhom 
jirriflettu jew jirreferu għall-istandards 
tekniċi regolatorji żviluppati f'konformità 
mal-mandat mogħti lill-ASE fir-
Regolament (UE) 2019/2088, b'mod 
partikolari l-Artikolu 2a l-Artikolu 4(6) u 
(7), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(5), l-
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Artikolu 10(2) u l-Artikolu 11(4) tiegħu.
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-
Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) 
Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u 
(UE) Nru 1095/2010."

Or. en

Emenda 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26b – paragrafu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kull skopertura sottostanti 
tikkonforma, fid-data li tkun inkluża fil-
portafoll titolizzat, mal-kriterji ta' 
eliġibbiltà u mal-kundizzjonijiet kollha, 
minbarra l-okkorrenza ta' avveniment ta' 
kreditu kif imsemmi fl-Artikolu 26e, għal 
pagament ta' protezzjoni ta' kreditu;

(c) kull skopertura sottostanti 
tikkonforma mal-kriterji ta' eliġibbiltà u 
mal-kundizzjonijiet kollha, minbarra l-
okkorrenza ta' avveniment ta' kreditu kif 
imsemmi fl-Artikolu 26e, għal pagament 
ta' protezzjoni ta' kreditu;

Or. en

Emenda 54
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26b – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Meta l-iskoperturi sottostanti 
huma ipoteki, il-porzjon tal-kapital 
pendenti għall-valur attwali tal-
proprjetajiet ma għandux jaqbeż il-75 % 
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fil-ħin tat-titolizzazzjoni.

Or. en

Emenda 55
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26b – paragrafu 12 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-iskoperturi li jikkonsistu 
f'portafolli ta' żieda fl-infiq maħsuba biex 
jappoġġjaw self ġdid".

Or. en

Emenda 56
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26c – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tranżazzjonijiet li jinkludu amortizzament 
mhux sekwenzjali għandu jkollhom 
skattaturi bbażati fuq il-prestazzjoni tal-
iskoperturi sottostanti li jibdlu l-
amortizzament għal sekwenzjali fl-ordni 
tas-superjorità. Tali skattaturi relatati 
mal-prestazzjoni għandhom jinkludu d-
deterjorament fil-kwalità kreditizja tal-
iskoperturi sottostanti taħt livell limitu 
predefinit.

imħassar

Or. en
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Emenda 57
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26c – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tranżazzjonijiet li jinkludu amortizzament 
mhux sekwenzjali għandu jkollhom 
skattaturi bbażati fuq il-prestazzjoni tal-
iskoperturi sottostanti li jibdlu l-
amortizzament għal sekwenzjali fl-ordni 
tas-superjorità. Tali skattaturi relatati mal-
prestazzjoni għandhom jinkludu d-
deterjorament fil-kwalità kreditizja tal-
iskoperturi sottostanti taħt livell limitu 
predefinit.

Tranżazzjonijiet li jinkludu amortizzament 
mhux sekwenzjali għandu jkollhom 
skattaturi biex jaqilbu għal amortizzament 
sekwenzjali fl-ordni tas-superjorità wara d-
deterjorament fil-kwalità kreditizja tal-
iskoperturi sottostanti taħt livell limitu 
predefinit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tat-test tal-Kummissjoni fl-Artikolu 26c(5)(3) essenzjalment jirrikjedi li t-
tranżazzjonijiet kollha jkollhom amortizzament sekwenzjali. Dan kieku jkollu impatt negattiv 
qawwi fuq l-effiċjenza tat-tranżazzjoni, peress li l-ispejjeż jibqgħu statiċi (jiġifieri bbażati fuq 
is-segment intermedju) u l-benefiċċju f'termini ta' assi pponderati għar-riskju jamortizza 
(jiġifieri jamortizza l-aktar wieħed superjuri). Pereżempju fi tranżazzjonijiet fejn segment 
intermedju jinbiegħ u wieħed superjuri jinżamm, dan l-impatt huwa prevalenti.

Emenda 58
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament Nru 2017/2402
Artikolu 26c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-dokumentazzjoni tat-
tranżazzjoni għandha tinkludi l-iskattaturi 
xierqa ta' ammortizzament antiċipat għat-
terminazzjoni tal-perjodu rotanti meta t-
titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni rotanti, 

imħassar
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inkluż tal-inqas dawn li ġejjin:
(a) deterjorament fil-kwalità kreditizja tal-
iskoperturi sottostanti għal jew f'livell 
inqas mil-limitu predefinit;
(b) żieda fit-telf li tkun ogħla mil-limitu 
stabbilit minn qabel;
(c) nuqqas li jiġu ġġenerati biżżejjed 
skoperturi sottostanti ġodda li jissodisfaw 
il-kriterji tal-eliġibbiltà predeterminati 
matul perjodu speċifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskattaturi tar-riforniment jirrikjedu li l-kummerċ iwaqqaf ir-riforniment meta ċ-ċiklu 
ekonomiku jiddeterjora u f'ambjent ta' inċertezza akbar biex isiru tranżazzjonijiet ġodda. 
Peress li r-riskji ta' fluss lura għas-sintetiċi huma kunsiderazzjoni materjali, l-inklużjoni ta' 
din il-karatteristika, li tista' taggrava r-riskji ta' fluss lura f'perjodu ta' stress, tikkostitwixxi 
riskju ta' triq ħażina għal emittent.

Emenda 59
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26c – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dispożizzjonijiet li jiżguraw is-
sostituzzjoni tal-ġestur, il-fiduċjarju, 
fornituri oħra ta' servizzi anċillari jew l-
aġent ta' verifika ta' parti terza msemmija 
fl-Artikolu 26e(4) fil-każ ta' inadempjenza 
jew insolvenza ta' kwalunkwe wieħed minn 
dawk il-fornituri ta' servizzi, b'mod li ma 
jirriżultax fit-tmiem tal-forniment ta' dawk 
is-servizzi;

(b) id-dispożizzjonijiet li jiżguraw is-
sostituzzjoni tal-ġestur, il-fiduċjarju, 
fornituri oħra ta' servizzi anċillari jew l-
aġent ta' verifika ta' parti terza msemmija 
fl-Artikolu 26e(4) fil-każ ta' inadempjenza 
jew insolvenza ta' kwalunkwe wieħed minn 
dawk il-fornituri ta' servizzi, meta dawk il-
fornituri ta' servizzi jkunu differenti mill-
oriġinatur, b'mod li ma jirriżultax fit-
tmiem tal-forniment ta' dawk is-servizzi;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' titolizzazzjonijiet sintetiċi m'hemm l-ebda trasferiment tat-titolu tal-iskoperturi 
sottostanti u l-entità li inizjalment twettaq il-ġestjoni għandha tkun tista' tkompli twettaq din 
il-ġestjoni. EBA/OP/2020/07 antiċipa li d-dokumentazzjoni għandha tispeċifika li mal-
inadempjenza, insolvenza u avvenimenti speċifikati oħra, fejn applikazzjoni, dispożizzjonijiet 
biex jiżguraw is-sostituzzjoni tal-kontropartijiet rilevanti (għajr ix-xerrej tal-protezzjoni u l-
investituri) f'każijiet fejn is-servizzi rispettivi għall-benefiċċju tat-titolizzazzjoni ma jkunux 
fornuti mill-oriġinatur innifsu.

Emenda 60
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oriġinatur għandu jagħmel 
disponibbli data storika dwar il-
prestazzjoni statika u dinamika fir-rigward 
ta' inadempjenzi u telf, bħad-data dwar id-
delinkwenza u l-inadempjenza, għal 
skoperturi sostanzjalment simili għal dawk 
titolizzati, u s-sorsi ta' dik id-data u l-bażi 
għad-dikjarazzjoni ta' similarità, lil 
investituri potenzjali qabel l-ipprezzar. Dik 
id-data għandha tkopri perijodu ta' mill-
anqas ħames snin.

1. L-oriġinatur għandu jagħmel 
disponibbli data storika dwar il-
prestazzjoni statika u dinamika fir-rigward 
ta' inadempjenzi u telf, bħad-data dwar id-
delinkwenza u l-inadempjenza, għal 
skoperturi sostanzjalment simili għal dawk 
titolizzati, u s-sorsi ta' dik id-data u l-bażi 
għad-dikjarazzjoni ta' similarità, lil 
investituri potenzjali qabel l-ipprezzar. Dik 
id-data għandha tkopri perjodu ta' mill-
anqas ħmistax-il sena.

Or. en

Emenda 61
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26d – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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4. F'każ ta' titolizzazzjoni fejn l-
iskoperturi sottostanti huma self 
residenzjali jew self jew kirjiet għal 
karozzi, l-oriġinatur għandu jippubblika l-
informazzjoni disponibbli relatata mal-
prestazzjoni ambjentali tal-assi ffinanzjati 
b'tali self residenzjali, self jew kirjiet għal 
karozzi, bħala parti mill-informazzjoni 
ddivulgata skont il-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 7(1).

4. Bħala parti mill-informazzjoni 
ddivulgata skont il-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 7(1), l-oriġinatur 
għandu jippubblika l-informazzjoni 
disponibbli relatata mal-impatti avversi 
fuq il-fatturi ta' sostenibbiltà tal-assi 
ffinanzjati mill-iskoperturi sottostanti 
f'dikjarazzjoni tal-impatti avversi 
prinċipali.

Or. en

Emenda 62
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26d – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Sal-31 ta' Marzu 2021, l-ASE 
għandhom jiżviluppaw, permezz tal-
Kumitat Konġunt, abbozz ta' standards 
tekniċi regolatorji f'konformità mal-
Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) 
Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u 
(UE) Nru 1095/2010 dwar il-kontenut, il-
metodoloġiji u l-preżentazzjoni tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu (4) 
ta' dan l-Artikolu fir-rigward tal-
indikaturi tas-sostenibbiltà fir-rigward ta' 
impatti avversi fuq il-klima u impatti 
ambjentali oħra, kif ukoll impatti avversi 
fl-oqsma ta' materji soċjali u ta' impjegati, 
ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u 
materji fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u 
kontra t-tixħim.
Meta rilevanti, dawn l-istandards tekniċi 
regolatorji għandhom jirriflettu jew 
jirreferu għall-istandards tekniċi 
regolatorji żviluppati f'konformità mal-
mandat mogħti lill-ASE fir-Regolament 
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(UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar divulgazzjonijiet relatati 
mas-sostenibbiltà fis-settur tas-servizzi 
finanzjarji, b'mod partikolari l-
Artikolu 2a, l-Artikolu 4(6) u (7), l-
Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(5), l-
Artikolu 10(2) u l-Artikolu 11(4) tiegħu.
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-
Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) 
Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u 
(UE) Nru 1095/2010."

Or. en

Emenda 63
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pagament interim ta' protezzjoni tal-kreditu 
għandu jsir mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara li jseħħ avveniment ta' kreditu kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 f'każ li r-
ristrutturar tad-dejn għat-telf għall-
iskopertura sottostanti rilevanti ma jkunx 
tlesta sa tmiem dak il-perjodu ta' sitt xhur. 
Il-pagament interim ta' protezzjoni tal-
kreditu għandu jkun mill-inqas l-ogħla 
wieħed minn dawn li ġejjin:

Pagament interim ta' protezzjoni tal-kreditu 
għandu jsir mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara li jseħħ avveniment ta' kreditu kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 f'każ li r-
ristrutturar tad-dejn għat-telf għall-
iskopertura sottostanti rilevanti ma jkunx 
mistenni li jkun tlesta sa tmiem dak il-
perjodu ta' sitt xhur. Il-pagament interim ta' 
protezzjoni tal-kreditu ma għandux ikun 
inqas minn wieħed minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 64
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
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Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-indeboliment irreġistrat mill-
oriġinatur fir-rapporti finanzjarji tiegħu 
f'konformità mal-qafas tal-kontabbiltà 
applikabbli fiż-żmien meta jsir il-pagament 
interim;

(a) l-indeboliment irreġistrat mill-
oriġinatur fir-rapporti finanzjarji tiegħu 
f'konformità mal-qafas tal-kontabbiltà 
applikabbli fiż-żmien meta jsir il-pagament 
interim; u

Or. en

Emenda 65
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 2 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont ta' pagament ta' protezzjoni 
tal-kreditu għandu jiġi kkalkulat fil-livell 
tal-iskopertura sottostanti individwali li 
għaliha jkun seħħ avveniment ta' kreditu.

imħassar

Or. en

Emenda 66
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 2 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont ta' pagament ta' protezzjoni tal-
kreditu għandu jiġi kkalkulat fil-livell tal-
iskopertura sottostanti individwali li 
għaliha jkun seħħ avveniment ta' kreditu.

L-ammont ta' pagament ta' protezzjoni tal-
kreditu għandu jiġi kkalkulat f'kull livell 
tal-iskopertura sottostanti individwali li 
għaliha jkun seħħ avveniment ta' kreditu.
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Or. en

Emenda 67
Irene Tinagli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mis-subparagrafu preċedenti, 
pagamenti ta' premium bil-quddiem 
għandhom ikunu permessi meta l-iskema 
ta' garanzija tkun prevista b'mod 
speċifiku fil-liġi nazzjonali ta' Stat 
Membru u tibbenefika minn 
kontrogaranzija ta' kwalunkwe waħda 
mill-entitajiet elenkati fil-punti (a) sa (d) 
tal-Artikolu 214(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura l-eliġibbiltà tal-STS għal skemi appoġġjati mill-
Gvern li huma ddisinjati b'mod speċifiku biex jappoġġjaw il-finanzjament għal setturi jew 
klassijiet ta' skoperturi speċifiċi, jiġifieri intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u li huma 
kkaratterizzati minn mekkaniżmu ta' premium "una tantum" bil-quddiem, u spiss baxx. Dawn 
l-istrutturi tal-premium, meta jkunu speċifikati bir-reqqa mil-liġijiet tal-istabbiliment, ma 
jaffettwawx is-sempliċità tat-titolizzazzjonijiet sintetiċi u ma jagħmlux il-valutazzjoni tar-
riskju ta' dawn it-tranżazzjonijiet wisq kumplessa.

Emenda 68
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) Nru 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 3 – subparagrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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F'każ ta' protezzjoni mogħtija minn gvern 
ċentrali jew istituzzjonijiet pubbliċi 
oħrajn, għandha tingħata konċessjoni 
għall-pagamenti bil-quddiem.

Or. en

Emenda 69
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-eżerċitar ta' opzjoni ta' xiri tat-
tranżazzjoni f'mument speċifiku (time 
call), meta l-perjodu ta' żmien imkejjel 
mid-data tal-għeluq ikun daqs jew akbar 
mill-ħajja medja ponderata tal-portafoll 
ta' referenza inizjali fl-għeluq;

imħassar

Or. en

Emenda 70
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-eżerċitar ta' opzjoni ta' xiri tat-
tranżazzjoni f'mument speċifiku (time call), 
meta l-perjodu ta' żmien imkejjel mid-data 
tal-għeluq ikun daqs jew akbar mill-ħajja 
medja ponderata tal-portafoll ta' referenza 
inizjali fl-għeluq;

(d) l-eżerċitar ta' opzjoni ta' xiri tat-
tranżazzjoni f'mument speċifiku (time call), 
meta l-perjodu ta' żmien imkejjel mid-data 
tal-għeluq ikun daqs jew akbar mill-ħajja 
medja ponderata tal-portafoll ta' referenza 
inizjali fid-data tal-għeluq;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-punt (d) ifisser li t-tranżazzjoni trid tinżamm sa għażla eżerċitabbli eżawrjenti 
jew sal-maturità legali finali. Dan itawwal b'mod sinifikanti l-ħajja tat-tranżazzjoni, iżid l-
ispejjeż, u jfixkel il-kapaċità tal-oriġinatur li jevita li jġarrab spejjeż f'każ li l-portafoll imur 
tajjeb. B'mod ġenerali, joħloq sitwazzjonijiet fejn it-tranżazzjoni ma toriġinax minħabba l-
impatt ekonomiku jew tranżazzjoni ssir ineffiċjenti matul il-ħajja tagħha (jiġifieri minħabba 
pagamenti minn qabel, prestazzjoni tajba, eċċ.) u ma tkunx tista' tiġi eżerċitata. Għalhekk, l-
approċċ tal-Kummissjoni dwar dan il-punt (d) għandu jinżamm.

Emenda 71
Paul Tang

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (d), it-time call ma 
għandhiex tkun strutturata biex jiġi evitat li 
t-telf jiġi allokat għal pożizzjonijiet ta' titjib 
fil-kreditu jew pożizzjonijiet oħra li 
jkollhom l-investituri u ma għandhomx 
ikunu strutturati b'mod ieħor biex 
jipprovdu titjib fil-kreditu.

Għall-finijiet tal-punt (d), it-time call ma 
għandhiex tkun strutturata biex jiġi evitat li 
t-telf jiġi allokat għal pożizzjonijiet ta' titjib 
fil-kreditu jew pożizzjonijiet oħra li 
jkollhom l-investituri u ma għandhomx 
ikunu strutturati b'mod ieħor biex 
jipprovdu titjib fil-kreditu. L-oriġinaturi 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti dwar kif jiġi sodisfatt dan ir-
rekwiżit, inkluża ġustifikazzjoni tal-użu 
tat-time call u rendikont plawżibbli li juri 
li l-kwalità tal-assi sottostanti mhijiex qed 
tiddeterjora.

Or. en

Emenda 72
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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6. L-oriġinatur jista' jimpenja 
marġni pożittiv sintetiku, li għandu jkun 
disponibbli bħala titjib fil-kreditu għall-
investituri, meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

imħassar

(a) l-ammont tal-marġni pożittiv sintetiku 
li l-oriġinatur jieħu l-impenn li juża bħala 
titjib fil-kreditu f'kull perjodu ta' 
pagament huwa speċifikat fid-
dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni u 
espress bħala perċentwal fiss tal-bilanċ 
totali pendenti tal-portafoll fil-bidu tal-
perjodu ta' pagament rilevanti (marġni 
pożittiv sintetiku fiss);
(b) il-marġni pożittiv sintetiku li ma 
jintużax biex ikopri t-telf ta' kreditu li 
jimmaterjalizza waqt il-perjodu ta' 
pagament għandu jiġi rritornat lill-
oriġinatur;
(c) għal oriġinaturi li jużaw l-Approċċ 
IRB imsemmi fl-Artikolu 143 tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013, l-
ammont totali impenjat kull sena ma 
għandux ikun ogħla mill-ammonti 
regolatorji ta' telf mistennija ta' sena fuq 
il-portafoll sottostanti tal-iskoperturi 
sottostanti, ikkalkulati skont l-Artikolu 
158 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;
(d) għal oriġinaturi li ma jużaw l-Approċċ 
IRB imsemmi fl-Artikolu 143 tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013, il-
kalkolu tat-telf mistenni ta' sena tal-
portafoll sottostanti għandu jiġi 
determinat b'mod ċar fid-
dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni;
(e) id-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni 
tispeċifika l-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan 
il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titolizzazzjoni sintetika hija fattur tal-aċċellerazzjoni u l-amplifikazzjoni tal-kriżijiet 
finanzjarji, eżattament dak li seħħ matul l-aħħar kriżi finanzjarja. Jekk dawk it-
tranżazzjonijiet isiru aktar faċli, dan iwassal għal riskju finanzjarju sistemiku ogħla u b'hekk 
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idgħajjef l-istabbiltà finanzjarja.

Emenda 73
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) dawk it-titoli tad-dejn għandhom 
maturità massima li jifdal ta' tliet xhur li 
taqbel mad-dati ta' pagament;

(i) dawk it-titoli tad-dejn għandhom 
maturità massima li jifdal ta' tliet xhur li 
ma tkunx aktar tard mid-data ta' pagament 
li jmiss;

Or. en

Emenda 74
Paul Tang

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, soġġett għal livell minimu tal-
kwalità tal-kreditu 2 kif imsemmi fl-
Artikolu 136 tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, jew ma' wieħed mill-affiljati 
tiegħu, f'kull każ fejn l-oriġinatur jew l-
affiljat ikun ipprovda lil bejjiegħ ta' 
protezzjoni r-rikors għal kollateral li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
(i) ikun fil-forma ta' titoli tad-dejn b'piż 
tar-riskju ta' 0 % imsemmija fil-
Kapitolu 2 tat-Tielet Parti, it-Titolu II tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 jew ikollu 
livell minimu tal-kwalità tal-kreditu 1 kif 
imsemmi fl-Artikolu 136 tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013;
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(ii) ikollu ammont prinċipali li ma jkunx 
inqas mill-kreditu pendenti tas-segment 
protett;
(iii) ikun miżmum minn kustodju 
indipendenti mill-oriġinatur u l-
investituri; u
(iv) jew ikollu maturità massima pendenti 
li ma tkunx aktar tard mid-data tal-
pagament li jmiss jew ikun ipprovdut taħt 
arranġament li jipprevedi l-marġinazzjoni 
ta' kuljum bi flus kontanti jew kollateral 
addizzjonali li jissodisfa r-rekwiżiti tal-
punti (b)(i) u (b)(iii).

Or. en

Emenda 75
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, soġġett għal livell minimu tal-
kwalità tal-kreditu 2 kif imsemmi fl-
Artikolu 136 tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, fejn l-oriġinatur jeħtieġlu jkun 
ipprovda lil bejjiegħ ta' protezzjoni r-
rikors għal titoli ta' kollateral. Tali titoli 
ta' kollateral jenħtieġ li jkollhom valur 
nominali li ma jkunx inqas mill-kreditu 
pendenti tas-segment protett u jekk id-
data tal-maturità tat-titoli tal-kollateral 
tkun wara d-data tal-pagament li jmiss, 
tali kollateral għandu jkun soġġett għal 
arranġament li jipprevedi l-marġinazzjoni 
ta' kuljum b'titoli ta' kollateral 
addizzjonali jew bi flus kontanti.

Or. en
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Emenda 76
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, soġġett għal livell minimu tal-
kwalità tal-kreditu 2 kif imsemmi fl-
Artikolu 136 tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, soġġett għal livell minimu tal-
kwalità tal-kreditu 3 kif imsemmi fl-
Artikolu 136 tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

Or. en

Emenda 77
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, soġġett għal livell minimu tal-
kwalità tal-kreditu 2 kif imsemmi fl-
Artikolu 136 tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, soġġett għal livell minimu tal-
kwalità tal-kreditu 3 kif imsemmi fl-
Artikolu 136 tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tevita impatt negattiv fuq il-finanzjament bankarju waqt tnaqqis fil-
grad, tiżgura aktar konsistenza mal-prattika tas-suq attwali u tevita li jirriżultaw problemi 
meta l-banek imexxu l-kollateral għal tranżazzjonijiet sintetiċi lejn parti terza waqt tnaqqis 
fil-grad, aggravar ulterjuri tal-pożizzjoni tagħhom u mminar tar-robustezza tal-protezzjoni 
tal-kreditu tat-titolizzazzjonijiet sintetiċi.
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Emenda 78
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, soġġett għal livell minimu tal-
kwalità tal-kreditu 2 kif imsemmi fl-
Artikolu 136 tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, soġġett għal livell minimu tal-
kwalità tal-kreditu 3 kif imsemmi fl-
Artikolu 136 tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

Or. en

Emenda 79
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, soġġett għal livell minimu tal-
kwalità tal-kreditu 2 kif imsemmi fl-
Artikolu 136 tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

(b) kollateral f'forma ta' flus miżmuma 
ma' istituzzjoni ta' kreditu terza jew fil-
forma ta' flus kontanti fuq depożitu mal-
oriġinatur, soġġett għal livell minimu tal-
kwalità tal-kreditu 3 kif imsemmi fl-
Artikolu 136 tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

Or. en

Emenda 80
Irene Tinagli
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) kollateral fil-forma ta' flus 
kontanti miżmuma minn istituzzjoni ta' 
kreditu terza jew fil-forma ta' flus 
f'depożitu mal-oriġinatur, sakemm il-flus 
kontanti jkunu distinti u segregati fil-livell 
tal-istituzzjoni ta' kreditu terza jew tal-
oriġinatur, fejn rilevanti, u b'riżultat ta' 
dik id-distinzjoni u s-segregazzjoni dawn 
il-flus kontanti jkunu protetti mill-
falliment f'każ ta' inadempjenza jew 
insolvenza tal-istituzzjoni ta' kreditu terza 
jew tal-oriġinatur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tipprovdi alternattiva vijabbli għall-kriterji tal-
klassifikazzjoni u hija saħansitra aktar effettiva minn tal-aħħar fil-mitigazzjoni tar-riskju ta' 
kreditu tal-kontroparti għall-partijiet kollha involuti fit-tranżazzjoni, li hija l-għan aħħari tal-
kriterju 35 tar-rapport tal-EBA dwar it-titolizzazzjoni STS.

Emenda 81
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (b), jekk l-
istituzzjoni ta' kreditu terza jew l-oriġinatur 
ma jibqgħux jissodisfaw l-livell minimu 
tal-kwalità tal-kreditu 2, il-kollateral 
għandu jiġi ttrasferit minnufih lil 
istituzzjoni ta' kreditu terza b'livell tal-
kwalità tal-kreditu 2 jew ogħla, jew il-
kollateral għandu jiġi investit f'titoli li 

Għall-finijiet tal-punt (b), jekk l-
istituzzjoni ta' kreditu terza jew l-oriġinatur 
ma jibqgħux jissodisfaw l-livell minimu 
tal-kwalità tal-kreditu 3, il-kollateral 
għandu jiġi ttrasferit fi żmien perjodu ta' 
sitt xhur lil istituzzjoni ta' kreditu terza 
b'livell tal-kwalità tal-kreditu 3 jew ogħla, 
jew il-kollateral għandu jiġi investit f'titoli 
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jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punt (a) 
ta' dan il-paragrafu. Ir-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan il-punt (b) għandhom jitqiesu 
ssodisfati fil-każ ta' investimenti f'noti 
marbuta ma' kreditu maħruġa mill-
oriġinatur, f'konformità mal-Artikolu 218 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punt 
(a) ta' dan il-paragrafu. Ir-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan il-punt (b) għandhom 
jitqiesu ssodisfati fil-każ ta' investimenti 
f'noti marbuta ma' kreditu maħruġa mill-
oriġinatur, f'konformità mal-Artikolu 218 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tevita impatt negattiv fuq il-finanzjament bankarju waqt tnaqqis fil-
grad, tiżgura aktar konsistenza mal-prattika tas-suq attwali u tevita li jirriżultaw problemi 
meta l-banek imexxu l-kollateral għal tranżazzjonijiet sintetiċi lejn parti terza waqt tnaqqis 
fil-grad, aggravar ulterjuri tal-pożizzjoni tagħhom u mminar tar-robustezza tal-protezzjoni 
tal-kreditu tat-titolizzazzjonijiet sintetiċi.

Emenda 82
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (b), jekk l-
istituzzjoni ta' kreditu terza jew l-oriġinatur 
ma jibqgħux jissodisfaw l-livell minimu 
tal-kwalità tal-kreditu 2, il-kollateral 
għandu jiġi ttrasferit minnufih lil 
istituzzjoni ta' kreditu terza b'livell tal-
kwalità tal-kreditu 2 jew ogħla, jew il-
kollateral għandu jiġi investit f'titoli li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punt (a) 
ta' dan il-paragrafu. Ir-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan il-punt (b) għandhom jitqiesu 
ssodisfati fil-każ ta' investimenti f'noti 
marbuta ma' kreditu maħruġa mill-
oriġinatur, f'konformità mal-Artikolu 218 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Għall-finijiet tal-punt (b), jekk l-
istituzzjoni ta' kreditu terza jew l-oriġinatur 
ma jibqgħux jissodisfaw l-livell minimu 
tal-kwalità tal-kreditu 3, il-kollateral 
għandu jiġi ttrasferit minnufih lil 
istituzzjoni ta' kreditu terza b'livell tal-
kwalità tal-kreditu 3 jew ogħla, jew il-
kollateral għandu jiġi investit f'titoli li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punt (a) 
ta' dan il-paragrafu. Ir-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan il-punt (b) għandhom jitqiesu 
ssodisfati fil-każ ta' investimenti f'noti 
marbuta ma' kreditu maħruġa mill-
oriġinatur, f'konformità mal-Artikolu 218 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Or. en
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Emenda 83
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (b), jekk l-
istituzzjoni ta' kreditu terza jew l-oriġinatur 
ma jibqgħux jissodisfaw l-livell minimu 
tal-kwalità tal-kreditu 2, il-kollateral 
għandu jiġi ttrasferit minnufih lil 
istituzzjoni ta' kreditu terza b'livell tal-
kwalità tal-kreditu 2 jew ogħla, jew il-
kollateral għandu jiġi investit f'titoli li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punt (a) 
ta' dan il-paragrafu. Ir-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan il-punt (b) għandhom jitqiesu 
ssodisfati fil-każ ta' investimenti f'noti 
marbuta ma' kreditu maħruġa mill-
oriġinatur, f'konformità mal-Artikolu 218 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Għall-finijiet tal-punt (b), jekk l-
istituzzjoni ta' kreditu terza jew l-oriġinatur 
ma jibqgħux jissodisfaw l-livell minimu 
tal-kwalità tal-kreditu 3, il-kollateral 
għandu jiġi ttrasferit minnufih lil 
istituzzjoni ta' kreditu terza b'livell tal-
kwalità tal-kreditu 3 jew ogħla, jew il-
kollateral għandu jiġi investit f'titoli li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punt (a) 
ta' dan il-paragrafu. Ir-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan il-punt (b) għandhom jitqiesu 
ssodisfati fil-każ ta' investimenti f'noti 
marbuta ma' kreditu maħruġa mill-
oriġinatur, f'konformità mal-Artikolu 218 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Or. en

Emenda 84
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (b), jekk l-
istituzzjoni ta' kreditu terza jew l-oriġinatur 
ma jibqgħux jissodisfaw l-livell minimu 
tal-kwalità tal-kreditu 2, il-kollateral 
għandu jiġi ttrasferit minnufih lil 
istituzzjoni ta' kreditu terza b'livell tal-
kwalità tal-kreditu 2 jew ogħla, jew il-
kollateral għandu jiġi investit f'titoli li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punt (a) 

Għall-finijiet tal-punt (b), jekk l-
istituzzjoni ta' kreditu terza jew l-oriġinatur 
ma jibqgħux jissodisfaw l-livell minimu 
tal-kwalità tal-kreditu 3, il-kollateral 
għandu jiġi ttrasferit minnufih lil 
istituzzjoni ta' kreditu terza b'livell tal-
kwalità tal-kreditu 2 jew ogħla, jew il-
kollateral għandu jiġi investit f'titoli li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punt (a) 
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ta' dan il-paragrafu. Ir-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan il-punt (b) għandhom jitqiesu 
ssodisfati fil-każ ta' investimenti f'noti 
marbuta ma' kreditu maħruġa mill-
oriġinatur, f'konformità mal-Artikolu 218 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

ta' dan il-paragrafu. Ir-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan il-punt (b) għandhom jitqiesu 
ssodisfati fil-każ ta' investimenti f'noti 
marbuta ma' kreditu maħruġa mill-
oriġinatur, f'konformità mal-Artikolu 218 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Or. en

Emenda 85
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 31 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) fl-Artikolu 31, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"2a. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 2 u r-rapport imsemmi fl-
Artikolu 44, il-BERS għandu, 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-ESMA, l-
EBA u l-EIOPA, jippubblika rapport li 
janalizza l-impatt ta' u kwalunkwe riskju 
sistemiku għall-istabbiltà finanzjarja li 
jirriżulta mill-introduzzjoni permezz ta' 
dan ir-Regolament ta' klassi ta' 
titolizzazzjonijiet STS fil-karta tal-bilanċ, 
bħar-riskji potenzjali li jinħolqu mill-
konċentrazzjoni u l-interkonnettività bejn 
bejjiegħa ta' protezzjonijiet ta' kreditu 
mhux pubbliċi.
Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat sal-
1 ta' Lulju 2022 u għandu jqis il-
karatteristiċi speċifiċi tat-titolizzazzjoni 
fil-karta tal-bilanċ, jiġifieri l-karattru 
speċifiku u privat tipiku tagħha fis-swieq 
finanzjarji, u jeżamina jekk il-qafas 
attwali huwiex tassew favorevoli għal 
tnaqqis fir-riskju globali fis-sistema 
finanzjarja u għal finanzjament aħjar tal-
ekonomija reali.
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Il-BERS għandu juża varjetà ta' sorsi tad-
data rilevanti, bħal:
a) data miġbura mill-awtoritajiet 
kompetenti f'konformità mal-
Artikolu 7(1).
b) l-eżitu ta' rieżamijiet imwettqa mill-
awtoritajiet kompetenti f'konformità mal-
Artikolu 30(2), u
c) data miżmuma f'repożitorji tat-
titolizzazzjoni f'konformità mal-
Artikolu 10.
Jekk ikun xieraq, il-BERS għandu joħroġ 
twissijiet u rakkomandazzjonijiet għal 
azzjoni ta' rimedju skont l-Artikolu 16 tar-
Regolament (UE) Nru 1092/2010, inkluż 
dwar l-adegwatezza tal-modifika tal-livelli 
ta' ritenzjoni tar-riskju jew miżuri 
makroprudenzjali oħra, lill-Kummissjoni, 
lill-ASE u lill-Istati Membri.
Il-Kummissjoni, l-ASE u l-Istati Membri 
għandhom, skont l-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) Nru 1092/2010, 
jikkomunikaw lill-BERS, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill l-azzjonijiet li 
jkunu ttieħdu b'rispons għar-
rakkomandazzjoni u għandhom jipprovdu 
ġustifikazzjoni adegwata għal kwalunkwe 
nuqqas ta' azzjoni fi żmien tliet xhur mid-
data ta' trażmissjoni tar-
rakkomandazzjoni lid-destinatarji."

Or. en

Emenda 86
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(12a) fl-Artikolu 44, jiddaħħal il-punt li 
ġej:
"(da) il-post ġeografiku tal-SSPEs, 
flimkien ma' valutazzjoni tar-raġunijiet 
għall-għażla tal-post, inkluż sa liema punt 
l-eżistenza ta' reġim tat-taxxa u 
regolatorju favorevoli kellu rwol kritiku 
f'dan ir-rigward."

Or. en

Emenda 87
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt f

Test fis-seħħ Emenda

(13a) fl-Artikolu 46, il-punt (f) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(f) l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti previsti 
fl-Artikolu 22(4) u jekk hemmx bżonn li 
jiġu estiżi għal titolizzazzjoni fejn l-
iskoperturi sottostanti mhumiex self 
residenzjali jew self jew kirjiet għal 
karozzi, bil-ħsieb tal-integrazzjoni tad-
divulgazzjoni ambjentali, soċjali u ta' 
governanza;

"(f) l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti 
previsti fl-Artikoli 22(4) u 26d(4);"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=MT)

Emenda 88
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13b (ġdid)
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Ir-Regolament (UE) 2017/2402
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) fl-Artikolu 46, jiżdied il-punt li ġej:
"(ha) il-fattibbiltà ta' qafas regolatorju, li 
jikkomplementa l-qafas dwar it-
titolizzazzjoni stabbilit f'dan ir-
Regolament, billi tiġi stabbilita sistema ta' 
banek b'liċenzji limitati, li jwettqu l-
funzjonijiet ta' SSPEs u li għandhom id-
dritt esklużiv li jixtru skoperturi 
mingħand oriġinaturi u jbigħu 
pretensjonijiet appoġġjati mill-iskoperturi 
mixtrija lil investituri. Ir-rapport għandu 
jeżamina fid-dettall il-vantaġġi u l-
iżvantaġġi, minn perspettiva ta' politika 
pubblika u ekonomija reali, li jkun hemm 
entitajiet deżinjati b'mod ċar soġġetti għal 
reġim superviżorju u ta' insolvenza 
speċifiku li jkopri l-attivitajiet ta' 
intermedjazzjoni essenzjali bejn l-
oriġinaturi u l-investituri meta mqabbla 
mas-sitwazzjoni attwali li hija eteroġenea 
ħafna;"

Or. en


