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Emenda 18
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. Il-kriżi tal-COVID-
19 ma għandhiex tkun skuża biex titwaqqaf ir-regolamentazzjoni. L-inkoraġġiment u l-
iffaċilitar tal-użu tat-titolizzazzjoni għal self improduttiv huwa soluzzjoni biss għas-settur 
finanzjarju u mhux għall-ekonomija reali jew il-familji u n-negozji ż-żgħar.

Emenda 19
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-elementi finali tal-qafas ta' Basel 
III ippubblikati fit-7 ta' Diċembru 2017 
jimponu, fil-każ ta' skoperturi ta' 
titolizzazzjoni, rekwiżit minimu ta' 
klassifikazzjoni tal-kreditu fuq sett limitat 
biss ta' fornituri ta' protezzjoni, jiġifieri 
għal entitajiet li mhumiex entitajiet 
sovrani, entitajiet tas-settur pubbliku, 
istituzzjonijiet jew istituzzjonijiet 
finanzjarji prudenzjali oħra. Huwa 
għalhekk meħtieġ li l-Artikolu 249(3) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 jiġi 
emendat biex jiġi allinjat mal-qafas ta' 
Basel III sabiex tissaħħaħ l-effikaċja tal-
iskemi nazzjonali ta' garanzija pubblika li 
jgħinu fl-istrateġiji li jgħinu lill-iskoperturi 

(5) L-elementi finali tal-qafas ta' Basel 
III ippubblikati fis-7 ta' Diċembru 2017 
jimponu, fil-każ ta' skoperturi ta' 
titolizzazzjoni, rekwiżit minimu ta' 
klassifikazzjoni tal-kreditu fuq sett limitat 
biss ta' fornituri ta' protezzjoni, jiġifieri 
għal entitajiet li mhumiex entitajiet 
sovrani, entitajiet tas-settur pubbliku, 
istituzzjonijiet jew istituzzjonijiet 
finanzjarji prudenzjali oħra. Huwa 
għalhekk meħtieġ li l-Artikolu 249(3) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 jiġi 
emendat biex jiġi allinjat mal-qafas ta' 
Basel III sabiex tissaħħaħ l-effikaċja tal-
iskemi nazzjonali ta' garanzija pubblika li 
jgħinu fl-istrateġiji li jgħinu lill-iskoperturi 
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improduttivi (NPEs) fis-segwitu tal-
pandemija tal-COVID-19.

improduttivi (NPEs) fis-segwitu tal-
pandemija tal-COVID-19. Fornitur mhux 
regolat ta' protezzjoni mhux iffinanzjata 
tal-kreditu huwa meħtieġ li jkollu skala 3 
jew aktar ta' kwalità tal-kreditu.

Or. en

Emenda 20
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Kif indikat mill-EBA fir-"Rapport 
dwar il-qafas STS għat-titolizzazzjoni 
sintetika" tal-6 ta' Mejju 2020, huwa 
meħtieġ li jiġi introdott qafas speċifiku 
għal titolizzazzjoni (STS) sempliċi, 
trasparenti u standardizzata (STS) fuq il-
karta bilanċjali. Minħabba r-riskju ta' 
aġenzija aktar baxxa u r-riskju ta' 
mmudellar ta' titolizzazzjoni STS li tidher 
fil-karta tal-bilanċ meta mqabbla ma' 
titolizzazzjoni sintetika mhux fuq l-STS li 
tidher fuq l-STS, jenħtieġ li jiġi introdott 
kalibrar sensittiv xieraq għal 
titolizzazzjonijiet li jidhru fil-karta tal-
bilanċ STS kif irrakkomandat mill-EBA 
fir-rapport tagħha. Ir-rikors akbar għat-
titolizzazzjoni STS sintetiċi promoss mit-
trattament aktar sensittiv għar-riskju tas-
segment superjuri ta' tali titolizzazzjonijiet 
jillibera l-kapital regolatorju u fl-aħħar 
mill-aħħar ikompli jespandi l-kapaċità ta' 
self tal-istituzzjonijiet b'mod 
prudenzjalment sod.

(7) Kif indikat mill-EBA fir-"Rapport 
dwar il-qafas STS għat-titolizzazzjoni 
sintetika" tal-6 ta' Mejju 2020, huwa 
meħtieġ li jiġi introdott qafas speċifiku 
għal titolizzazzjoni (STS) sempliċi, 
trasparenti u standardizzata (STS) fuq il-
karta bilanċjali. Minħabba r-riskju ta' 
aġenzija aktar baxxa u r-riskju ta' 
mmudellar ta' titolizzazzjoni STS li tidher 
fil-karta tal-bilanċ meta mqabbla ma' 
titolizzazzjoni sintetika mhux fuq l-STS li 
tidher fuq l-STS, jenħtieġ li jiġi introdott 
kalibrar sensittiv xieraq għal 
titolizzazzjonijiet li jidhru fil-karta tal-
bilanċ STS kif irrakkomandat mill-EBA 
fir-rapport tagħha li jibni fuq it-trattament 
regolatorju preferenzjali attwali ta' 
segmenti superjuri tal-portafolli tal-
SMEs. Ir-rikors akbar għat-titolizzazzjoni 
STS sintetiċi promoss mit-trattament aktar 
sensittiv għar-riskju tas-segment superjuri 
ta' tali titolizzazzjonijiet jillibera l-kapital 
regolatorju u fl-aħħar mill-aħħar ikompli 
jespandi l-kapaċità ta' self tal-
istituzzjonijiet b'mod prudenzjalment sod.

Or. en

Emenda 21
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Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 132 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) fl-Artikolu 132, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"6a. Meta l-kundizzjonijiet fil-
paragrafu 3 jintlaħqu, u skont il-
paragrafu 4, skoperturi fil-forma ta' 
unitajiet jew ishma f'CIUs għandhom jiġu 
assenjati piż tar-riskju ta' 0 % kull meta l-
portafoll sottostanti tagħhom jikkonsisti 
f'bonds sovrani ta' Stati Membri taż-żona 
tal-euro li l-piżijiet relattivi tagħhom 
għall-bonds ta' kull Stat Membru huma 
ugwali għall-piż relattiv tal-kontribuzzjoni 
kapitali ta' kull Stat Membru lill-Bank 
Ċentrali Ewropew (BĊE). Il-piż relattiv 
tal-kontribuzzjoni kapitali lill-BĊE minn 
kull Stat Membru għandu jkun skont il-
kjavi għas-sottoskrizzjoni, mill-banek 
ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri, tal-
kapital imħallas tal-BĊE kif stabbilit fl-
Artikolu 29 tal-Protokoll dwar l-Istatut 
tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u 
tal-Bank Ċentrali Ewropew anness mat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea."

Or. en

Emenda 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 213 – paragrafu 1 – punt a

Test fis-seħħ Emenda
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(-1) fl-Artikolu 213(1), il-punt a huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(a) il-protezzjoni tal-kreditu hija diretta; "(a) il-protezzjoni tal-kreditu hija diretta 
jew permezz ta' SPE b'falliment remot;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Emenda 23
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 242 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) fl-Artikolu 242, jiżdied il-punt li 
ġej:
"(19a) "marġni pożittiv sintetiku" tfisser 
marġni pożittiv sintetiku kif definit fil-
punt (28) tal-Artikolu 2 tar-Regolament 
(UE) Nru 2017/2402"

Or. en

Emenda 24
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 248 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 248(1) jiżdied il-punt li 
ġej:
"(da) Il-valur tal-iskopertura ta' marġni 
pożittiv sintetiku għandu jinkludi l-entrati 
li ġejjin, kif applikabbli:
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(i) kwalunkwe introjtu mill-iskoperturi 
titolizzati diġà rikonoxxuti mill-istituzzjoni 
oriġinatriċi fid-dikjarazzjoni tad-dħul 
tagħha fl-ambitu tal-qafas tal-kontabilità 
applikabbli li l-istituzzjoni oriġinatriċi 
kuntrattwalment allokat għat-tranżazzjoni 
bħala marġni pożittiv sintetiku;
(ii) kwalunkwe marġni pożittiv sintetiku 
kuntrattwalment allokat mill-istituzzjoni 
oriġinatriċi fi kwalunkwe perjodu 
preċedenti li għadu disponibbli biex 
jassorbi t-telf;
(iii) kwalunkwe marġni pożittiv sintetiku 
kuntrattwalment allokat mill-oriġinatur 
għall-perjodu attwali li għadu disponibbli 
biex jassorbi t-telf;
(iv) kwalunkwe marġni pożittiv sintetiku 
kuntrattwalment allokat mill-oriġinatur 
għal perjodi futuri.
Għall-finijiet tal-punt (i), kwalunkwe 
ammont li huwa pprovdut bħala kollateral 
jew titjib tal-kreditu fir-rigward tat-
titolizzazzjoni sintetika u li huwa diġà 
soġġett għal rekwiżit ta' fondi proprji 
skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan il-
Kapitolu ma għandux jiġi inkluż fil-valur 
tal-iskopertura."

Or. en

Emenda 25
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 248 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) fl-Artikolu 248, jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"3a. L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi 
ta' standards tekniċi regolatorji biex 
tispeċifika kif l-istituzzjonijiet oriġinatriċi 



PE658.993v01-00 8/35 AM\1215734MT.docx

MT

għandhom jiddeterminaw il-valur tal-
iskopertura msemmi fil-punt (da) tal-
paragrafu 1.
L-EBA għandha tippreżenta dawk l-
abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa [6 xhur wara d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
emendatorju].
Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-
Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010."

Or. en

Emenda 26
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 249 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Permezz ta' deroga mill-paragrafu 2, il-
fornituri eliġibbli ta' protezzjoni mhux 
iffinanzjata tal-kreditu elenkati fil-punt (g) 
tal-Artikolu 201(1) għandhom ikunu ġew 
assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn 
ECAI rikonoxxuta li tkun skala 3 jew aktar 
tal-kwalità.";

"Permezz ta' deroga mill-paragrafu 2, il-
fornituri eliġibbli ta' protezzjoni mhux 
iffinanzjata tal-kreditu elenkati fil-punt (g) 
tal-Artikolu 201(1) għandhom ikunu ġew 
assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn 
ECAI rikonoxxuta li tkun skala 2 jew aktar 
tal-kwalità.";

Or. en

Emenda 27
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 249 – paragrafu 6 – punt b
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Test fis-seħħ Emenda

(1a) fl-Artikolu 249(6), il-punt b huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(b) l-istituzzjoni li tixtri l-protezzjoni tal-
kreditu għandha tikkalkula l-ammonti ta' 
skoperturi ponderati għar-riskju skont il-
Kapitolu 4 għall-porzjon protett.

l-istituzzjoni li tixtri l-protezzjoni tal-
kreditu għandha tikkalkula l-ammonti ta' 
skoperturi ponderati għar-riskju skont il-
Kapitolu 4 għall-porzjon protett. Meta l-
pożizzjoni ta' titolizzazzjoni tista' 
tibbenefika minn protezzjoni ta' kreditu, 
din tal-aħħar għandha tiġi pprovduta fuq 
il-portafoll titolizzat jew direttament lill-
pożizzjoni ta' titolizzazzjoni."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Emenda 28
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 249 – paragrafu 7 – punt b

Test fis-seħħ Emenda

(1b) fl-Artikolu 249(7), il-punt b huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(b) l-istituzzjoni li tixtri l-protezzjoni tal-
kreditu għandha tikkalkula l-ammonti ta' 
skoperturi ponderati għar-riskju għall-
porzjon protett tal-pożizzjoni msemmija 
fil-punt (a) skont il-Kapitolu 4. L-
istituzzjoni għandha tittratta l-porzjon tal-
pożizzjoni ta' titolizzazzjoni li ma 
jibbenefikax mill-protezzjoni tal-kreditu 
bħala pożizzjoni ta' titolizzazzjoni separata 
u għandha tikkalkula l-ammonti ta' 
skoperturi ponderati għar-riskju skont is-
Subtaqsima 3, soġġetta għall-paragrafi 8, 
9 u 10.

"(b) l-istituzzjoni li tixtri jew li tibbenefika 
mill-protezzjoni tal-kreditu għandha 
tikkalkula l-ammonti ta' skoperturi 
ponderati għar-riskju għall-porzjon protett 
tal-pożizzjoni msemmija fil-punt (a) skont 
il-Kapitolu 4. L-istituzzjoni għandha 
tittratta l-porzjon tal-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni li ma jibbenefikax mill-
protezzjoni tal-kreditu bħala pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni separata u għandha 
tikkalkula l-ammonti ta' skoperturi 
ponderati għar-riskju skont is-
Subtaqsima 3, soġġetta għall-paragrafi 8, 
9 u 10. Meta l-pożizzjoni ta' titolizzazzjoni 
tista' tibbenefika minn protezzjoni ta' 
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kreditu, din tal-aħħar għandha tiġi 
pprovduta fuq il-portafoll titolizzat jew 
direttament lill-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Emenda 29
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 256 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) fl-Artikolu 256, jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"5a. Għall-finijiet tal-kalkolu tal-punti 
ta' attakkament (A) u l-punti ta' 
distakkament (D) ta' titolizzazzjoni 
sintetika, l-istituzzjoni oriġinatriċi tat-
titolizzazzjoni għandha tittratta l-valur tal-
iskopertura tal-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni li tikkorrispondi għall-
marġni pożittiv sintetiku msemmija fil-
punt (da) tal-Artikolu 248 bħala segment, 
u taġġusta l-punti ta' attakkament (A) u l-
punti ta' distakkament (D) tas-segmenti l-
oħra li żżomm billi żżid dak il-valur tal-
iskopertura mal-bilanċ pendenti tal-pula 
ta' skoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni. 
Istituzzjonijiet għajr l-istituzzjoni 
oriġinatriċi ma għandhomx jagħmlu dan 
l-aġġustament."

Or. en

Emenda 30
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
L-Artikolu 268 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(1a) Fl-Artikolu 268, il-paragrafu 1 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

1. Istituzzjoni oriġinatriċi, istituzzjoni 
sponsor jew istituzzjoni oħra li tuża s-SEC-
IRBA, jew istituzzjoni oriġinatriċi jew 
istituzzjoni sponsor li tuża s-SEC-SA jew 
is-SEC-ERBA tista' tapplika rekwiżit 
kapitali massimu għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni li hija tħaddan li jkun ugwali 
għar-rekwiżiti kapitali li jiġu kkalkolati 
skont il-Kapitolu 2 jew 3 fir-rigward tal-
iskoperturi sottostanti daqs li kieku ma 
ġewx titolizzati. Għall-finijiet ta' dan l-
Artikolu, ir-rekwiżit kapitali tal-Approċċ 
IRB jinkludi l-ammont tat-telf mistenni 
assoċjat ma' dawk l-iskoperturi kkalkolat 
skont il-Kapitolu 3 u dak tat-telf mhux 
mistenni.

"1. Istituzzjoni oriġinatriċi, istituzzjoni 
sponsor jew istituzzjoni oħra li tuża s-SEC-
IRBA jew is-SEC-SA jew is-SEC-ERBA 
tista' tapplika rekwiżit kapitali massimu 
għall-pożizzjoni ta' titolizzazzjoni li hija 
tħaddan li jkun ugwali għar-rekwiżiti 
kapitali li jiġu kkalkolati skont il-
Kapitolu 2 jew 3 fir-rigward tal-iskoperturi 
sottostanti daqs li kieku ma ġewx 
titolizzati. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, 
ir-rekwiżit kapitali tal-Approċċ IRB 
jinkludi l-ammont tat-telf mistenni assoċjat 
ma' dawk l-iskoperturi kkalkolat skont il-
Kapitolu 3 u dak tat-telf mhux mistenni.

Or. en

Emenda 31
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-piż tar-riskju għal pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni NPE għandha tiġi 
kkalkulata skont l-Artikolu 254, soġġett 
għal minimu ta' 100%.

1. Fejn is-SEC-IRBA jew is-SEC-SA 
jridu jintużaw skont l-Artikolu 254, il-piż 
tar-riskju għal pożizzjoni ta' titolizzazzjoni 
NPE għandu jkun soġġett għal minimu ta' 
100 %.

Or. en
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Emenda 32
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-piż tar-riskju għal pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni NPE għandha tiġi kkalkulata 
skont l-Artikolu 254, soġġett għal minimu 
ta' 100%.

1. Il-piż tar-riskju għal pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni NPE għandha tiġi kkalkulata 
skont l-Artikolu 254.

Or. en

Emenda 33
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-piż tar-riskju għal pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni NPE għandha tiġi kkalkulata 
skont l-Artikolu 254, soġġett għal minimu 
ta' 100%.

1. Il-piż tar-riskju għal pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni NPE għandha tiġi kkalkulata 
skont l-Artikolu 254.

Or. en

Emenda 34
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-piż tar-riskju għal pożizzjoni ta' 1. Il-piż tar-riskju għal pożizzjoni ta' 
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titolizzazzjoni NPE għandha tiġi kkalkulata 
skont l-Artikolu 254, soġġett għal minimu 
ta' 100%.

titolizzazzjoni NPE għandha tiġi kkalkulata 
skont l-Artikolu 254.

Or. en

Emenda 35
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-piż tar-riskju għal pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni NPE għandha tiġi kkalkulata 
skont l-Artikolu 254, soġġett għal minimu 
ta' 100%.

1. Il-piż tar-riskju għal pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni NPE għandha tiġi kkalkulata 
skont l-Artikolu 254, soġġett għal minimu 
ta' 150 %.

Or. en

Emenda 36
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw piż 
tar-riskju ta' 100% għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni superjuri f'titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali, sakemm l-iskoperturi 
fil-pula li jsostnu t-titolizzazzjoni jkunu 
ġew ittrasferiti lill-SSPE bi skont mhux 
rimborsabbli fil-prezz ta' mill-inqas 50% 
fuq l-ammont nominali tal-iskoperturi.

2. L-istituzzjonijiet għandhom 
jassenjaw lis-segment superjuri ta' 
titolizzazzjoni NPE tradizzjonali 
kwalifikanti, il-piżijiet tar-riskji li ġejjin:

(a) fejn is-SEC-IRBA jew is-SEC-SA jridu 
jintużaw skont l-Artikolu 254, il-piż tar-
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riskju li jirriżulta mill-Artikolu 259 jew l-
Artikolu 261, rispettivament;
(b) fejn is-SEC-ERBA jrid jintuża skont l-
Artikolu 254, il-piż tar-riskju li jirriżulta 
mill-Artikolu 263.
Għall-finijiet tal-Artikolu 267, għandu 
japplika dan li ġej:
(a) it-telf mistenni assoċjat mal-
iskoperturi sottostanti għandu jkun inkluż 
nett mill-iskont mhux rimborsabbli fil-
prezz tax-xiri tal-iskoperturi biex jiġi 
kkalkulat il-piż tar-riskju massimu tan-
nota għolja kwalifikanti ta' titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali;
(b) il-piż tar-riskju massimu tan-nota 
għolja kwalifikanti ta' titolizzazzjoni NPE 
tradizzjonali definita fil-punt (a) għandu 
jkun soġġett għal limitu massimu tal-piż 
tar-riskju ta' 100 %.

Or. en

Emenda 37
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw piż 
tar-riskju ta' 100% għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni superjuri f'titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali, sakemm l-iskoperturi 
fil-pula li jsostnu t-titolizzazzjoni jkunu 
ġew ittrasferiti lill-SSPE bi skont mhux 
rimborsabbli fil-prezz ta' mill-inqas 50% 
fuq l-ammont nominali tal-iskoperturi.

2. L-istituzzjonijiet għandhom 
jattribwixxu lis-segment superjuri ta' 
titolizzazzjoni NPE tradizzjonali 
kwalifikanti, il-piżijiet tar-riskji li ġejjin:

(a) f'każijiet fejn is-SEC-IRBA jew is-
SEC-SA għandhom jintużaw skont l-
Artikolu 254, il-piż tar-riskju li jirriżulta 
mill-Artikolu 259 jew l-Artikolu 261, 
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rispettivament;
(b) f'każijiet fejn is-SEC-ERBA għandu 
jintuża skont l-Artikolu 254, il-piż tar-
riskju li jirriżulta mill-Artikolu 263.
Skont it-tifsira tal-Artikolu 267, għandu 
japplika dan li ġej:
(a) sabiex jiġi ddeterminat il-piż tar-riskju 
massimu tan-nota superjuri eliġibbli ta' 
titolizzazzjoni NPE tradizzjonali, it-telf 
mistenni marbut mal-iskoperturi 
sottostanti għandu jkun inkluż nett mill-
iskont mhux rimborżabbli fil-prezz tax-
xiri tal-iskoperturi;
(b) il-piż tar-riskju massimu tan-nota 
għolja eliġibbli ta' titolizzazzjoni NPE 
tradizzjonali, kif deskritta fil-punt (a) 
għandu jkun soġġett għal limitu massimu 
tal-piż tar-riskju ta' 100 %.

Or. en

Emenda 38
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw piż 
tar-riskju ta' 100% għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni superjuri f'titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali, sakemm l-iskoperturi 
fil-pula li jsostnu t-titolizzazzjoni jkunu 
ġew ittrasferiti lill-SSPE bi skont mhux 
rimborsabbli fil-prezz ta' mill-inqas 50% 
fuq l-ammont nominali tal-iskoperturi.

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw piż 
tar-riskju ta' 100% għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni superjuri f'titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali, sakemm l-iskont mhux 
rimborsabbli fil-prezz tax-xiri li jirriżulta 
jkun ta' mill-inqas 50 %.

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, "skont 
mhux rimborsabbli fil-prezz tax-xiri" 
(NRPPD) ifisser ir-riżultat ta' 100 % li 
minnu jitnaqqas il-kwozjent tas-somma 
tal-prezz tal-bejgħ tas-segmenti (jew parti 
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mill-porzjon) ta' titolizzazzjoni NPE 
mibjugħa lil investituri terzi, u l-valur 
nominali tas-segmenti (jew parti minn 
segment) miżmum mill-oriġinatur, diviż 
bl-ammont nominali tal-iskoperturi 
sottostanti.

Or. en

Emenda 39
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw piż 
tar-riskju ta' 100% għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni superjuri f'titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali, sakemm l-iskoperturi 
fil-pula li jsostnu t-titolizzazzjoni jkunu 
ġew ittrasferiti lill-SSPE bi skont mhux 
rimborsabbli fil-prezz ta' mill-inqas 50% 
fuq l-ammont nominali tal-iskoperturi.

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw il-
piżijiet tar-riskju li ġejjin għas-segment 
superjuri ta' titolizzazzjoni NPE 
tradizzjonali kwalifikanti soġġett għal 
limitu massimu tal-piż tar-riskju ta' 
100 %:

(a) fejn is-SEC-IRBA jew is-SEC-SA jridu 
jintużaw skont l-Artikolu 254, il-piż tar-
riskju li jirriżulta mill-Artikolu 259 jew l-
Artikolu 261, rispettivament;
(b) fejn is-SEC-ERBA jrid jintuża skont l-
Artikolu 254, il-piż tar-riskju li jirriżulta 
mill-Artikolu 263.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżvilupp aktar l-emenda 9 mill-abbozz ta' rapport. Hija tmexxi l-limitu massimu 
ġenerali tal-piż tar-riskju ta' 100 % taħt it-tliet approċċi għat-titolizzazzjoni kwalifikanti 
(NRPPD>50) għall-Artikolu 269a(2) biex tissepara b'mod aktar ċar bejn il-limitu massimu 
taħt it-tliet approċċi u l-limitu massimu ġdid introdott fl-Artikolu 267, li huwa konformi mas-
sejbiet mill-Opinjoni tal-EBA 2019/13.
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Emenda 40
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw piż 
tar-riskju ta' 100% għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni superjuri f'titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali, sakemm l-iskoperturi 
fil-pula li jsostnu t-titolizzazzjoni jkunu 
ġew ittrasferiti lill-SSPE bi skont mhux 
rimborsabbli fil-prezz ta' mill-inqas 50% 
fuq l-ammont nominali tal-iskoperturi.

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw piż 
tar-riskju ta' 100% għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni superjuri f'titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali, sakemm l-iskoperturi 
fil-pula li jsostnu t-titolizzazzjoni jkunu 
ġew ittrasferiti lill-SSPE bi skont mhux 
rimborsabbli fil-prezz tax-xiri ta' mill-
inqas 50% fuq l-ammont nominali tal-
iskoperturi mid-data limitu tal-oriġini tat-
titolizzazzjoni.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw piż 
tar-riskju ta' 100% għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni superjuri f'titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali, sakemm l-iskoperturi 
fil-pula li jsostnu t-titolizzazzjoni jkunu 
ġew ittrasferiti lill-SSPE bi skont mhux 
rimborsabbli fil-prezz ta' mill-inqas 50% 
fuq l-ammont nominali tal-iskoperturi.

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw piż 
tar-riskju ta' 150 % għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni superjuri f'titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali, sakemm l-iskoperturi 
fil-pula li jsostnu t-titolizzazzjoni jkunu 
ġew ittrasferiti lill-SSPE bi skont mhux 
rimborsabbli fil-prezz ta' mill-inqas 50% 
fuq l-ammont nominali tal-iskoperturi.
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Or. en

Emenda 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 
1, l-istituzzjonijiet għandhom jassenjaw piż 
tar-riskju ta' 100% għall-pożizzjoni ta' 
titolizzazzjoni superjuri f'titolizzazzjoni 
NPE tradizzjonali, sakemm l-iskoperturi 
fil-pula li jsostnu t-titolizzazzjoni jkunu 
ġew ittrasferiti lill-SSPE bi skont mhux 
rimborsabbli fil-prezz ta' mill-inqas 50% 
fuq l-ammont nominali tal-iskoperturi.

2. L-istituzzjonijiet għandhom 
jassenjaw piż tar-riskju massimu ta' 100 % 
għall-pożizzjoni ta' titolizzazzjoni superjuri 
f'titolizzazzjoni NPE tradizzjonali, sakemm 
l-iskoperturi fil-pula li jsostnu t-
titolizzazzjoni jkunu ġew ittrasferiti lill-
SSPE bi skont mhux rimborsabbli fil-prezz 
ta' mill-inqas 20 % fuq l-ammont nominali 
tal-iskoperturi.

Or. en

Emenda 43
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk skont, fuq it-trasferiment jew 
tal-iskoperturi sottostanti jew ta' segment 
(jew parti minn segment), ikun strutturat 
b'tali mod li jista' jiġi rimborsat 
kompletament jew parzjalment lill-
oriġinatur, dan l-iskont għandu jiġi 
nnegozjat bħala rimborsabbli u ma 
għandux jgħodd għall-NRPPD għall-
finijiet ta' dan l-Artikolu.

Or. en
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Emenda 44
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 u l-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-
iskoperturi fil-pula li jappoġġjaw it-
titolizzazzjoni għandhom jikkonformaw 
mal-kriterji li ġejjin:
(a) it-titolizzazzjoni hija appoġġjata minn 
pula ta' skoperturi għal impriżi, sakemm 
tal-inqas 70 % minn dawn f'termini tal-
bilanċ tal-portafoll jikkwalifikaw bħala 
SMEs skont it-tifsira fl-Artikolu 501 fil-
ħin tal-ħruġ tat-titolizzazzjoni;
(b) l-iskoperturi ġew ikklassifikati bħala 
improduttivi fil-perjodu bejn l-
1 ta' Frar 2020 u l-31 ta' Diċembru 2022;
(c) l-iskoperturi ma jikkompromettux 
skoperturi ta' kreditu għal assi b'intensità 
qawwija ta' karbonju, inklużi skoperturi 
assoċjati ma' riskji tat-tranżizzjoni relatati 
mad-deprezzament tal-assi minħabba 
bidla regolatorja, jekk dawn ikunu ta' 
natura materjali;
(d) l-istituzzjoni tista' turi li ma hemm l-
ebda riskju għas-sostenibbiltà rilevanti 
għall-iskoperturi, inklużi riskji 
ambjentali, soċjali u ta' governanza (riskji 
ESG), jekk dawn ikunu ta' natura 
materjali.
Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-
kundizzjoni msemmija fil-punt (c) tal-
ewwel subparagrafu, l-EBA għandha 
tħejji abbozzi ta' standards tekniċi 
regolatorji biex tistabbilixxi l-kriterji 
għall-identifikazzjoni u l-kejl tal-intensità 
tal-karbonju bbażati fuq metodoloġija tal-
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marka tal-karbonju, sabiex tiġi stabbilita 
lista ta' skoperturi li huma definiti bħala 
skoperturi għal assi b'intensità qawwija 
ta' karbonju.
L-EBA għandha tippreżenta dawk l-
abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa [6 xhur wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].
Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li 
tissupplimenta dan ir-Regolament billi 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
f'konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010.
Għall-finijiet tal-punt (d) tal-ewwel 
subparagrafu, l-EBA għandha tiżviluppa 
abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji 
biex tiżviluppa metodoloġija għall-
identifikazzjoni u l-kejl tar-riskji ESG, 
inklużi r-riskji fiżiċi u r-riskji tat-
tranżizzjoni.
L-EBA għandha tippreżenta dawk l-
abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa [6 xhur wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].
Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskoperturi għal assi b'intensità qawwija ta' karbonju għandhom riskju finanzjarju 
materjali għoli biex isiru assi mhux rekuperabbli u għalhekk għandhom ikunu soġġetti għal 
trattament prudenzjali konservattiv. Din id-dispożizzjoni għandha l-għan li tiżgura li l-emendi 
l-ġodda ma jissarrfux f'sussidju impliċitu għal kumpaniji jew attivitajiet tal-fjuwils fossili u 
jimminaw l-objettivi tal-Istrateġija għall-Finanzi Sostenibbli u l-kisba tal-impenji tal-UE fl-
ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi.

Emenda 45
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Permezz ta' deroga mill-
paragrafu 2, fejn il-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dak il-paragrafu jiġu sodisfatti 
u l-oriġinatur juża esklussivament l-
Approċċ IRB Avvanzata, il-piż tar-riskju 
tal-pożizzjoni tas-segment superjuri 
f'titolizzazzjoni NPE tradizzjonali għandu 
jkun il-piż tar-riskju medju ponderat 
skont l-iskopertura li jkun applikabbli 
għall-iskoperturi sottostanti daqs li kieku 
dawk l-iskoperturi ma ġewx titolizzati, 
soġġett għal limitu minimu ta' 70 %.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 2b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni 
f'titolizzazzjoni NPE li jikkompromettu 
skoperturi ġodda għal kumpaniji tal-
fjuwils fossili, attivitajiet, riżervi u 
impjanti tal-enerġija mill-fjuwils fossili 
għandhom jiġu assenjati piż tar-riskju ta' 
1250 %, fejn l-iskopertura oriġinat wara 
[id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].
Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu:
(a) kumpanija jew attività tal-fjuwils 
fossili tfisser kumpanija jew faċilità 
involuta fl-esplorazzjoni, il-produzzjoni 
jew l-isfruttament tal-faħam, iż-żejt, il-
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gass, il-gass tax-shale jew ir-ramel 
bituminuż;
(b) impjanti tal-enerġija mill-fjuwils 
fossili tfisser impjant li jaħraq faħam, żejt, 
gass naturali jew gass tax-shale biex 
jipproduċi l-enerġija;
(c) riżorsi tal-fjuwils fossili jfissru faħam, 
żejt, gass naturali, ramel bituminuż u gass 
tax-shale.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskoperturi għal assi b'intensità qawwija ta' karbonju għandhom riskju finanzjarju 
materjali għoli biex isiru assi mhux rekuperabbli u għalhekk għandhom ikunu soġġetti għal 
trattament prudenzjali konservattiv.

Emenda 47
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-Artikolu 268(1), 
it-telf mistenni assoċjat mal-pożizzjonijiet 
f'titolizzazzjoni NPE għandu jiġi inkluż 
wara t-tnaqqis tal-iskont fil-prezz mhux 
rimborsabbli kif imsemmi fil-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu u, fejn applikabbli, 
kwalunkwe aġġustament speċifiku 
addizzjonali għar-riskju ta' kreditu.

4. Għall-finijiet tal-Artikolu 268(1), 
it-telf mistenni assoċjat mal-pożizzjonijiet 
f'titolizzazzjoni NPE għandu jiġi inkluż 
wara t-tnaqqis tal-iskont mhux 
rimborsabbli fil-prezz tax-xiri kif imsemmi 
fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u, fejn 
applikabbli, kwalunkwe aġġustament 
speċifiku addizzjonali għar-riskju ta' 
kreditu.

Or. en

Emenda 48
Othmar Karas

Proposta għal regolament
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għall-finijiet tal-Artikolu 267, 
għandu japplika dan li ġej:
(a) jekk l-istituzzjoni tuża l-approċċ IRB 
fuq l-iskoperturi sottostanti, l-istituzzjoni 
għandha tnaqqas l-iskont tal-prezz tax-
xiri mhux rimborsabbli tal-iskoperturi 
sottostanti mit-telf mistenni u l-valur tal-
iskopertura ta' skoperturi bħal dawn 
skont il-formula li ġejja biex jiġi kkalkulat 
il-piż tar-riskju massimu tas-segment 
superjuri ta' titolizzazzjoni NPE 
tradizzjonali kwalifikanti, soġġett għal 
limitu minimu ta' 50 %:
Limitu massimu RW = RWA + 12.5 * max 
(0;EL-NRPPD) / (EAD – NRPPD)
(b) jekk l-istituzzjoni tuża l-approċċ 
standardizzat fuq l-iskoperturi sottostanti 
u l-iskoperturi sottostanti ġew trasferiti 
għall-SSPE bi skont tal-prezz tax-xiri 
mhux rimborsabbli ta' mill-inqas 20 % 
tal-bilanċ pendenti ta' dawn l-iskoperturi, 
il-piż tar-riskju massimu tas-segment 
superjuri għandu jkun soġġett għal limitu 
massimu tal-piż tar-riskju ta' 100 %.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn japplika s-SEC-SA, l-opinjoni tal-EBA (EBA/OP/2019/13) hija li l-investitur għandu 
jkun jista' japplika 100 % RW għal-limiti massimi għal titolizzazzjonijiet fejn l-oriġinatur kien 
permess li japplika dan l-istess RW fuq il-portafoll sottostanti skont l-Artikolu 127 u l-ammont 
ta' NRPPD ikun mill-inqas ugwali jew akbar mill-SCRAs magħmula mill-oriġinatur. Għal 
dan il-għan, din l-emenda tibni fuq l-emenda 11 mill-abbozz tar-rapport u timmodifika l-
paragrafu 4a kif meħtieġ. Bħala rfinar addizzjonali, l-approċċ nett/nett għandu jiġi espress 
bħala formula biex ikun aktar preċiż.

Emenda 49
Fabio Massimo Castaldo
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269a – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Minkejja l-Artikolu 270, 
istituzzjoni oriġinatriċi tista' tiddetermina 
l-ammonti ta' skoperturi ponderati għar-
riskju ta' titolizzazzjoni skont l-
Artikoli 260, 262 jew 264, jekk jiġu 
ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) it-titolizzazzjoni ngħatat qabel [id-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament];
(b) it-titolizzazzjoni ssodisfat, fil-[jum 
qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 270, kif applikabbli f'dik id-
data.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 269 a – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-istituzzjonijiet għandhom 
jirrapportaw b'mod separat lill-
awtoritajiet kompetenti kull 6 xhur l-
ammont ta' skoperturi lit-titolizzazzjonijiet 
NPE ikkalkulati skont dan l-Artikolu.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 270

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Artikolu 270 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

imħassar

"Artikolu 270 Pożizzjonijiet superjuri fit-
titolizzazzjoni li tidher fil-karta tal-bilanċ
Istituzzjoni oriġinatriċi tista' tikkalkula l-
ammonti ta' skoperturi ponderati skont ir-
riskju ta' titolizzazzjoni tal-karta bilanċjali 
STS kif imsemmi fl-Artikolu 26a(1) tar-
Regolament 2017/2402 f'konformità mal-
Artikoli 260, 262 jew 264 ta' dan ir-
Regolament, kif applikabbli, fejn iż-żewġ 
kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:
(a) it-titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 243(2);
(b) il-pożizzjoni tikkwalifika bħala l-
pożizzjoni ta' titolizzazzjoni superjuri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda bidla fit-trattament STS attwali tat-titolizzazzjoni sintetika 
sakemm il-Kummissjoni tkun temmet ir-rieżami komprensiv tagħha b'emendi leġiżlattivi 
possibbli li għandhom isiru sa Jannar 2022.

Emenda 52
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 270 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) it-titolizzazzjoni tiġi appoġġjata 
minn pula ta' skoperturi għal impriżi, 
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sakemm tal-inqas 70 % minnhom 
f'termini tal-bilanċ tal-portafoll 
jikkwalifikaw bħala SMEs skont it-tifsira 
tal-Artikolu 501 fil-ħin tal-ħruġ tat-
titolizzazzjoni jew fil-każ ta' 
titolizzazzjonijiet rotanti fil-ħin meta 
skopertura tiżdied mat-titolizzazzjoni. 
Jekk il-perċentwal tal-iskoperturi għall-
SMEs huwa ugwali għal 80 % f'termini 
ta' bilanċ tal-portafoll, il-piż tar-riskju 
għall-pożizzjonijiet, ikkalkulat skont l-
Artikoli 260, 262 jew 264 ta' dan ir-
Regolament, għandu jiġi mmultiplikat 
b'fattur ta' 0.85.

Or. en

Emenda 53
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 270 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-riskju tal-kreditu assoċjat mal-
pożizzjonijiet mhux miżmuma mill-
istituzzjoni oriġinatriċi jiġi ttrasferit 
permezz ta' garanzija jew kontrogaranzija 
li tissodisfa r-rekwiżiti għal protezzjoni 
mhux iffinanzjata tal-kreditu stabbilita 
fil-Kapitolu 4 għall-Approċċ 
Standardizzat għar-riskju tal-kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġi approvat qafas speċifiku għat-titolizzazzjoni tal-karta tal-bilanċ, bħala minimu 
għandhom jiġu introdotti kriterji ekwivalenti dwar il-protezzjoni tal-kreditu għal dawk 
stabbiliti għat-trattament regolatorju tat-titolizzazzjoni tradizzjonali biex tiġi żgurata 
kollateralizzazzjoni xierqa u konsistenza mal-qafas STS.
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Emenda 54
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 270 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-parti terza li lilha jiġi ttrasferit 
ir-riskju tal-kreditu hija waħda jew aktar 
minn dawn li ġejjin:
(i) il-gvern ċentrali jew il-bank ċentrali ta' 
Stat Membru, bank għall-iżvilupp 
multilaterali, organizzazzjoni 
internazzjonali jew entità promozzjonali 
dment li l-iskoperturi għall-garanti jew 
għall-kontrogaranti jikkwalifikaw għal piż 
ta' riskju ta' 0 % skont il-Kapitolu 2;
(ii) investitur istituzzjonali kif definit fil-
punt (12) tal-Artikolu 2 tar-Regolament 
(UE) 2017/2402 dment li l-garanzija jew 
il-kontrogaranzija tkun kompletament 
kollateralizzata minn flus depożitati mal-
istituzzjoni oriġinatriċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġi approvat qafas speċifiku għat-titolizzazzjoni tal-karta tal-bilanċ, bħala minimu 
għandhom jiġu introdotti kriterji ekwivalenti dwar il-protezzjoni tal-kreditu għal dawk 
stabbiliti għat-trattament regolatorju tat-titolizzazzjoni tradizzjonali biex tiġi żgurata 
kollateralizzazzjoni xierqa u konsistenza mal-qafas STS.

Emenda 55
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu -270a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) l-Artikolu li ġej jiddaħħal qabel l-
Artikolu 270a:
"Artikolu -270a
L-istituzzjonijiet oriġinatriċi għandhom 
jirrapportaw lill-awtoritajiet kompetenti 
kull 6 xhur u jiddivulgaw informazzjoni 
dwar l-ammont totali ta' skoperturi għal 
titolizzazzjonijiet sintetiċi, bi tqassim skont 
il-klassi tal-assi."

Or. en

Emenda 56
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 274 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) fl-Artikolu 274, jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"7a. Permezz ta' deroga mill-
paragrafu 2, l-istituzzjonijiet għandhom 
jikkalkulaw taħt l-Approċċ Standardizzat 
għar-Riskju tal-Kreditu tal-Kontroparti l-
valur tal-iskopertura ta' sett tan-nettjar ta' 
tranżazzjonijiet ma' kontropartijiet mhux 
finanzjarji kif definit fil-punt (9) tal-
Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 
Nru 648/2012, jew ma' kontropartijiet 
mhux finanzjarji stabbiliti f'pajjiż terz, 
fejn dawk it-tranżazzjonijiet ma jeċċedux 
il-limitu minimu għall-ikklerjar kif 
speċifikat fl-Artikolu 10(3) u (4) ta' dak 
ir-Regolament, sal-emenda leġiżlattiva 
prevista fl-Artikolu 514(2), kif ġej: Valur 
tal-Iskopertura = RC + PF"

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li l-utenti finali jistgħu jkomplu jiħħeġġjaw ir-riskji tagħhom biex jipproteġu r-
robustezza tal-karti tal-bilanċ tagħhom li hija kruċjali biex tinżamm l-istabbiltà ekonomika, 
saħansitra aktar fl-ambjent tal-COVID-19, u se tkun kritika għall-irkupru.  Huwa importanti, 
li jiġi evitat effett ta' preċipizju fuq ir-rekwiżiti kapitali tal-banek meta jiġi implimentat is-SA-
CCR. Il-modifika tas-SA-CCR se tagħti kundizzjonijiet ekwi fuq livell internazzjonali, billi l-
Istati Uniti mmodifikaw is-SA-CCR bl-istess mod kif japplika għall-klijenti.

Emenda 57
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 325 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 325, jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"3a. Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, l-
istituzzjonijiet għandhom jittrattaw l-
iskoperturi fl-għamla ta' CIUs kif stabbilit 
fl-Artikolu 132(6a) ta' dan ir-Regolament 
bħala skoperturi għall-gvern ċentrali ta' 
Stat Membru."

Or. en

Emenda 58
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 416 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 416(1) jiddaħħal il-
punt li ġej:
"(ca) assi trasferibbli li huma CIUs li l-
portafoll sottostanti tagħhom jikkonsisti 
f'bonds sovrani ta' Stati Membri taż-żona 
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tal-euro, kif stipulat fl-Artikolu 132(6a) 
ta' dan ir-Regolament."

Or. en

Emenda 59
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 416 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test fis-seħħ Emenda

(3c) fl-Artikolu 416(2), il-punt (c)(i) 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

(i) ditta tal-investiment; "(i) ditta tal-investiment, minbarra s-CIUs 
imsemmija fil-punt (ca) tal-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=MT)

Emenda 60
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 429a – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) Fl-Artikolu 429a(1) jiddaħħal il-
punt li ġej:
"(ja) skoperturi li huma CIUs li l-
portafoll sottostanti tagħhom jikkonsisti 
f'bonds sovrani ta' Stati Membri taż-żona 
tal-euro, kif stipulat fl-Artikolu 132(6a) 
ta' dan ir-Regolament."
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Or. en

Emenda 61
Marco Zanni

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 494ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Jiżdied l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 494ba
Anterjorità għal pożizzjonijiet ta' 
titolizzazzjoni
Permezz ta' deroga mill-Artikolu 270, 
istituzzjoni oriġinatriċi tista' tikkalkula l-
ammonti ta' skoperturi ponderati għar-
riskju ta' titolizzazzjoni skont l-
Artikoli 260, 262 jew 264, meta jiġu 
ssodisfati dawn iż-żewġ kundizzjonijiet li 
ġejjin:
(a) it-titolizzazzjoni ngħatat qabel id-[data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament];
(b) it-titolizzazzjoni ssodisfat, fil-[jum 
qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], il-kundizzjonijiet kif 
stabbilit fl-Artikolu 270 kif applikabbli 
f'dik id-data."

Or. en

Emenda 62
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 494ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(4a) jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 494ba
Anterjorità għal pożizzjonijiet ta' 
titolizzazzjonijiet
Permezz ta' deroga mill-Artikolu 270, 
oriġinatur jista' jikkalkula l-ammonti ta' 
skoperturi ponderati għar-riskju ta' 
titolizzazzjoni skont l-Artikoli 260. 262 jew 
264 fejn jiġu ssodisfati ż-żewġ 
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) it-titolizzazzjoni ssodisfat fil-[jum 
qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], il-kundizzjonijiet kif 
stabbilit fl-Artikolu 270 kif applikabbli 
f'dik id-data;
(b) it-titolizzazzjoni ngħatat qabel id-[data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]."

Or. en

Emenda 63
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 519aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 519aa 
It-titolizzazzjonijiet NPE
1. Mhux aktar tard minn sentejn wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi t-
trattament prudenzjali tat-
titolizzazzjonijiet NPE skont l-
Artikolu 269a biex tqis l-iżviluppi 
regolatorji fil-klassifikazzjoni tal-assi 
b'intensità qawwija ta' karbonju u r-riskji 
ESG kif ukoll l-espansjoni possibbli tal-
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kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) 2020/852, u, jekk ikun xieraq, 
għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
2. Kull sena l-EBA għandha tissorvelja l-
applikazzjoni tal-Artikolu 269a u 
għandha tevalwa t-trattament tal-kapital 
regolatorju tat-titolizzazzjonijiet NPE 
wara li tikkunsidra l-iżviluppi u l-
kundizzjonijiet għas-swieq NPEs, l-impatt 
fuq il-prattiki ta' self bankarju kif ukoll l-
effetti fuq l-espansjoni tal-kapaċità ta' self 
tal-istituzzjonijiet għall-ekonomija reali, u 
tippubblika rapport annwali dwar is-
sejbiet tagħha mhux aktar tard minn 
[sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament].
Fi żmien sitt xhur wara l-pubblikazzjoni 
tar-rapport tal-EBA msemmi fl-ewwel 
subparagrafu, il-Kummissjoni għandha, 
fuq il-bażi ta' dak ir-rapport, tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-
Artikolu 269a, flimkien ma' proposta 
leġiżlattiva , fejn ikun xieraq biex tirrevedi 
t-trattament prudenzjali tat-titolizzazzjoni 
NPE.
3. Il-BERS għandu, f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-EBA, l-ESMA u l-EIOPA 
jippubblika rapport mhux aktar tard minn 
[18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament] biex janalizza l-
impatt fuq l-istabbiltà finanzjarja u 
kwalunkwe riskju sistemiku li jirriżulta 
mill-introduzzjoni ta' trattament speċifiku 
għal titolizzazzjonijiet NPE [u sintetiċi], 
bħar-riskji finanzjarji potenzjali maħluqa 
mill-konċentrazzjoni u l-interkonnettività 
fost bejjiegħa ta' protezzjonijiet li 
mhumiex ta' kreditu pubbliku.
Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi tar-
rapport tal-BERS, tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
flimkien ma' proposta leġiżlattiva, fejn 
ikun xieraq, biex tirrevedi t-trattament 
prudenzjali mogħti lit-titolizzazzjonijiet sa 
mhux aktar tard minn [sentejn wara d-



PE658.993v01-00 34/35 AM\1215734MT.docx

MT

data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament]."

Or. en

Emenda 64
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 519aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 519aa
It-titolizzazzjonijiet NPE
L-EBA għandha tissorvelja l-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu flimkien 
mas-suq tat-titolizzazzjoni NPE u, sa [18-
il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament], għandha tippubblika 
rapport dwar is-sejbiet tagħha lill-
Kummissjoni."

Or. en

Emenda 65
Luis Garicano, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 51ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 519ba
Is-CIUs b'portafoll sottostanti ta' bonds 
sovrani taż-żona tal-euro
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Il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku għandu jissorvelja l-
implimentazzjoni tal-Artikoli 132(6a), 
325(3a), 416(1)(ca), 416(2)(c)(i), l-
Artikolu 429a(1)(ja) u l-iżvilupp ta' suq 
għal CIUs li għandhom portafoll 
sottostanti ta' bonds sovrani ta' Stati 
Membri taż-żona tal-euro b'piżijiet 
relattivi wara l-kontribuzzjoni kapitali lill-
BĊE. Sa [12-il xahar wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], 
għandu jiġi ppubblikat rapport bis-sejbiet 
tiegħu, kif ukoll kwalunkwe 
rakkomandazzjoni potenzjali għall-
iżvilupp ta' titoli skoperti minn bonds 
sovrani. Filwaqt li tqis dawn, il-
Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni 
tal-valutazzjoni tal-impatt tagħha u, jekk 
ikun xieraq, temenda r-
Regolament 2018/0171 propost tagħha."

Or. en


