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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (UE) 2017/2402 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq 
qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-
irkupru mill-pandemija tal-COVID-19
(COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2020)0282),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C9-0207/2020)),

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-
0000/2020),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta 
tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) B'mod partikolari, il-kriżi tal-
COVID-19 taf iżżid l-għadd ta' skoperturi 
improduttivi (NPEs), u żżid il-ħtieġa li 
dawn jiġu nnegozjati fis-suq. Barra minn 
hekk, fil-kuntest ta' kriżi, huwa vitali li r-
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riskji jitbiegħdu mill-partijiet 
sistemikament importanti tas-sistema 
finanzjarja u li s-selliefa jsaħħu l-
pożizzjoni kapitali tagħhom. Filwaqt li t-
titolizzazzjoni sintetika hija mod kif dan 
jista' jinkiseb, il-banek jenħtieġ li b'mod 
parallel jippruvaw isaħħu l-pożizzjoni 
kapitali tagħhom billi jiġġeneraw kapital 
proprju ġdid.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-entitajiet bi skop speċjali tat-
titolizzazzjoni (SSPEs) jenħtieġ li jkunu 
stabbiliti biss f'pajjiżi terzi li mhumiex 
elenkati mill-Unjoni Ewropea bħala 
pajjiżi terzi b'riskju għoli li għandhom 
nuqqasijiet strateġiċi fir-reġim tagħhom 
dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu jew bħala 
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal 
finijiet ta' taxxa.

Or. en

Emenda 3

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 

(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 
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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-
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.

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-NPEs u t-
tip ta' titolizzazzjoni. Jeħtieġ, għalhekk, li 
tiġi emendata l-verifika tal-istandards tal-
għoti tal-kreditu sabiex l-investitur ikun 
jista' jwettaq id-diliġenza dovuta fuq il-
kwalità u l-prestazzjoni tal-NPEs sabiex 
jieħu deċiżjoni ta' investiment sensibbli u 
infurmata tajjeb, filwaqt li jiġi żgurat li ma 
jseħħx abbuż mill-eżenzjoni. Minħabba r-
riskji speċifiċi ta' arbitraġġ regolatorju 
marbuta mat-Titolizzazzjoni tal-NPEs, 
jenħtieġ li jiġi introdott proċess ta' 
notifika lill-awtoritajiet kompetenti u jkun 
hemm monitoraġġ imsaħħaħ.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Importanti li l-interessi tal-
oriġinatur jibqgħu allinjati ma' dawk tal-
investitur, speċjalment fir-rigward tal-
ħtieġa li jsir servizzjar xieraq tas-self. Ir-
rati ta' ritenzjoni tar-riskju, attwalment 
stabbiliti għal minimu ta' 5 %, jistgħu 
jaħdmu favur l-allinjamnt ta' dawn l-
interessi u huma prattika tas-suq mifruxa, 
b'investituri magħrufa li jitolbu rati ta' 
ritenzjoni tar-riskju ta' 20 %.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)



PE658.798v01-00 8/19 PR\1214647MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-fatt li tranżazzjoni taqa' fi ħdan 
il-qafas STS jista' jfisser, iżda mhux 
neċessarjament, li din tinvolvi 
trasferiment ta' riskju sinifikanti. 
Għalhekk, il-prodotti tat-titolizzazzjoni 
sintetika STS mhux neċessarjament 
jikkwalifikaw għal trasferiment tar-riskju 
sinifikanti u l-awtoritajiet rilevanti 
jenħtieġ li jivvalutaw dawn iż-żewġ 
kwistjonijiet b'mod separat.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-EBA twissi li l-introduzzjoni ta' 
qafas STS speċifiku għat-titolizzazzjoni 
sintetika fil-karta tal-bilanċ (BSSS) 
jeħtieġ tkun akkumpanjata b'mod 
diliġenti minn superviżjoni biex jiġu 
evitati konsegwenzi negattivi. B'mod 
speċifiku, il-BERS jenħtieġ li 
jimmonitorja r-riskji makroprudenzjali 
assoċjati mat-titolizzazzjoni sintetika u 
jivvaluta jekk ir-riskji humiex esklużi 
biżżejjed mill-parti sistemika tas-sistema 
finanzjarja tagħna.

Or. en

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) "titolizzazzjoni ta' skopertura 
improduttiva (NPE)" tfisser titolizzazzjoni 

(24) "titolizzazzjoni ta' skopertura 
improduttiva (NPE)" tfisser titolizzazzjoni 
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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;

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 nett tal-aggregazzjoni fil-ħin tal-
oriġinazzjoni u fi kwalunkwe data 
sussegwent li fiha jiġu miżjuda jew 
jitneħħew skoperturi mill-aggregazzjoni 
sottostanti;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 2017/2402
Artikolu 4 – 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 
nuqqasijiet strateġiċi fir-reġim tiegħu 
dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu, f'konformità 
mal-Artikolu 9 tad-Direttiva 
(UE) 2015/849;

(aa) Il-pajjiżi terz huwa elenkat fil-lista 
tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma 
jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa;"

Or. en

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

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Regolament (UE) Nru 2017/2402
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a
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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 
tradizzjonali, ir-rekwiżit ta' dan il-
paragrafu jista' jiġi ssodisfat ukoll mill-
ġestur.";

Or. en

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-kalkolu tar-rata ta' ritenzjoni ta' 5 %, 
it-tariffi jew elementi strutturali oħra li 
fil-prattika jistgħu jintużaw biex jitnaqqas 
l-interess materjali ekonomiku nett 
effettiv għandhom jiġu kkunsidrati kif 
xieraq.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 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 jekk l-oriġinatur ikun 
kapaċi juri l-impossibilità li r-rekwiżit jiġi 
ssodisfat.";

Or. en
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Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jiddaħħal l-Artikolu 9a li ġej:
"Artikolu 9a
Notifika ta' titolizzazzjonijiet NPE
1. Minbarra l-obbligi ġenerali li 
jirriżultaw mill-Artikolu 7(1), l-oriġinaturi 
u l-isponsors għandhom ikunu 
responsabbli b'mod konġunt li 
jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti 
dwar il-ħruġ ta' titolizzazzjonijiet NPE, 
inkluża informazzjoni dwar kif ir-rekwiżiti 
tal-Artikoli 6 u 9 huma ssodisfati.";

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (UE) Nru 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 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (UE) Nru 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 ma jkunux l-
oriġinatur, b'mod li ma jirriżultax fit-
tmiem tal-forniment ta' dawk is-servizzi;

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (UE) Nru 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 abbażi tal-
iskopertura sottostanti individwali li 
għaliha jkun seħħ avveniment ta' kreditu.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (UE) Nru 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 

imħassar
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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;

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (UE) Nru 2017/2402
Artikolu 26e – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fejn tiġi pprovduta protezzjoni ta' 
kreditu oħra skont il-punt (c) tal-
paragrafu (7) ta' dan l-Artikolu, l-oriġinatur 
għandu jirrikorri għal kollateral ta' kwalità 
għolja, li għandu jkun wieħed minn dawn li 
ġejjin:

9. Fejn tiġi pprovduta protezzjoni ta' 
kreditu oħra skont il-punt (c) tal-
paragrafu (7) ta' dan l-Artikolu, l-oriġinatur 
u l-investitur għandu jkollhom rikors għal 
kollateral ta' kwalità għolja, li għandu jkun 
wieħed minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (UE) Nru 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 taqbiżx id-data ta' pagament li jmiss;

Or. en

Emenda 19

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'dan it-tħassir,nipprovaw nevitaw li l-banek, meta jitnaqqsu mill-grad ta' klassifikazzjoni 
tal-kreditu 2 għall-grad ta' klassifikazzjoni tal-kreditu 3, ikollhom jgħaddu l-kollateral lil 
parti terza, u b'hekk ikomplu jaggravaw il-pożizzjoni kapitali tagħhom.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – parti intraduttorja
Regolament (UE) Nru 2017/2402
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) fl-Artikolu 30(2), jiżdied il-punt (d) 
li ġej:

(10) fl-Artikolu 30(2), jiżdiedu l-punti (-
d) u (d):

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (UE) Nru 2017/2402
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt -d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(-d) għat-titolizzazzjonijiet NPE b'mod 
partikolari, il-proċessi u l-mekkaniżmi 
biex jiġi żgurat li ma jseħħ l-ebda każ ta' 
arbitraġġ regolatorju jew abbuż mill-
eżenzjoni biex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit 
skont l-Artikolu 9(1);"

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 2017/2402
Artikolu 30 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) fl-Artikolu 30, jiddaħħal il-
paragrafu 3a li ġej:
"3a. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-SSPEs ikunu 
soġġetti għat-taxxa korporattiva u t-taxxa 
fuq il-qligħ kapitali u ma jintużawx ħażin 
biex jidderieġu fondi lejn ġurisdizzjonijiet 
li ma jikkooperawx għal finijiet ta' 
taxxa;"

Or. en

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) fl-Artikolu 31, jiżdied is-
subparagrafu 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-
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EBA u l-EIOPA, jippubblika rapport li 
janalizza l-impatt u kwalunkwe riskju 
sistemiku speċifiku għall-istabilità 
finanzjarja li jirriżultaw mill-
introduzzjoni f'dan ir-Regolament ta' 
rekwiżiti għal titolizzazzjoni STS fil-karta 
tal-bilanċ.
Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat sal-
1 ta' Lulju 2022 u għandu jqis il-
karatteristi speċifiċi tat-titolizzazzjonijiet 
fil-karta tal-bilanċ, jiġifieri l-karattru 
tipiku personalizzat u privat tagħhom fis-
swieq finanzjarji, u janalizza jekk il-qafas 
attwali jwassalx verament għal 
diversifikazzjoni soda tar-riskju fis-
sistema finanzjarja u għal finanzjament 
aħjar tal-ekonomija reali. Il-BERS 
għandu juża varjetà ta' sorsi għad-data 
rilevanti tas-suq, u jiddependi 
speċifikament fuq:
a) id-data miġbura mill-awtoritajiet 
kompetenti f'konformità mal-
Artikolu 7(1);
b)  l-eżitu tar-rieżamijiet imwettqa 
mill-awtoritajiet kompetenti f'konformità 
mal-Artikolu 30(2);
c) id-data miżmuma f'repożitorji tat-
titolizzazzjoni f'konformità mal-
Artikolu 10.
Jekk jiġu osservati riskji materjali, il-
BERS għandu jipprovdi twissijiet u, fejn 
ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet 
għal azzjoni ta' rimedju b'reazzjoni għal 
dawk ir-riskji skont l-Artikolu 16 tar-
Regolament (UE) Nru 1092/2010, inkluż 
dwar jekk ikunx opportun li jiġu 
mmodifikati l-livelli ta' retenzjoni tar-
riskju, jew li jittieħdu miżuri 
makroprudenzjali oħra, lill-Kummissjoni, 
lill-ASE u lill-Istati Membri. Il-
Kummissjoni, l-ASE u l-Istati Membri 
għandhom, f'konformità mal-Artikolu 17 
tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010, 
jikkomunikaw lill-BERS, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill l-azzjonijiet 
meħuda b'rispons għar-
rakkomandazzjoni u għandhom jipprovdu 
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ġustifikazzjoni adegwata għal kwalunkwe 
nuqqas ta' azzjoni fi żmien tliet xhur mid-
data ta' trażmissjoni tar-
rakkomandazzjoni lid-destinatarji."

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 2017/2402
Artikolu 46 punti ha u hb (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fl-Artikolu 46, jiżdiedu l-
punti (ha) u (hb) li ġejjin:
"(ha) il-possibbiltajiet ta' rekwiżiti 
ulterjuri ta' standardizzazzjoni u żvelar, 
jiġifieri permezz tal-użu ta' formoli, għall-
użu tad-deżinjazzjoni STS kemm għat-
titolizzazzjonijiet tradizzjonali kif ukoll 
għal dawk fil-karta tal-bilanċ, inkluż għal 
titolizzazzjonijiet privati personalizzati 
fejn ma jkun irid jitfassal l-ebda prospett 
f'konformità mar-Regolament 
(UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill*; 
(hb) kif is-sostenibilità tista' tiġi 
integrata fil-qafas STS, inkluż permezz ta' 
prodott ta' "titolizzazzjoni ekoloġika" u 
jekk tali prodotti jistgħux jikkwalifikaw 
għal ponderazzjoni tar-riskju 
preferenzjali;"
__________________________
* Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li 
għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu 
offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi 
għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar 
id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 
30.6.2017, p. 12). 

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur jifhem il-loġika fil-proposta tal-Kummissjoni biex il-qafas tat-titolizzazzjoni jiġi 
adattat biex ikopri titolizzazzjonijiet sintetiċi fil-karta tal-bilanċ u titolizzazzjoni ta' skoperturi 
improduttivi (NPEs), abbażi tal-ħidma teknika mwettqa mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Il-
Kummissjoni tittama li din ir-riforma jista' jkollha rwol fit-titjib tal-kundizzjonijiet għall-
finanzjament tal-ekonomija reali fi żmien ta' kriżi ekonomika wara t-tifqigħa tal-COVID-19. 
Tabilħaqq, iż-żieda potenzjali tal-NPEs fil-karti tal-bilanċ tal-banek tista' tfixkel l-attività ta' 
self tal-banek u t-titolizzazzjoni tista' tgħin biex dan jiġi rimedjat. Tikketta STS għat-
titolizzazzjonijiet fil-karta tal-bilanċ tista' wkoll tgħin lill-banek jiddiversifikaw ir-riskji u tħalli 
impatt pożittiv fuq is-sempliċità, it-trasparenza u l-istandardizzazzjoni fis-suq għat-
titolizzazzjonijiet sintetiċi fil-karta tal-bilanċ. Barra minn hekk, fil-kuntest ta' kriżi, huwa vitali 
li r-riskji jitbiegħdu mill-partijiet sistemikament importanti tas-sistema finanzjarja u li s-selliefa 
jsaħħu l-pożizzjoni kapitali tagħhom. L-iżgurar li t-trasferiment tar-riskji fil-fatt inaqqas ir-
riskju sistemiku jirrikjedi trasparenza tas-suq u superviżjoni viġilanti. Filwaqt li t-titolizzazzjoni 
sintetika hija possibilità għall-banek, ir-Rapporteur jemmen li l-banek m'għandhomx iwarrbu l-
possibilità li jtejbu l-pożizzjoni kapitali tagħhom billi jiġġeneraw kapital proprju ġdid.

Rigward it-titolizzazzjoni tal-NPEs
Ir-Rapporteur jipproponi l-aġġustament tad-definizzjoni ta' skoperturi improduttivi biex tkun 
meħtieġa ż-żamma ta' aggregazzjoni li jkun fiha aktar minn 90 % ta' skoperturi improduttivi 
wara l-oriġinazzjoni. Filwaqt li l-estensjoni tar-ritenzjoni tar-riskju għas-servizzjant għat-
titolizzazzjonijiet NPE hija sensibbli, ir-Rapporteur jemmen li, għas-sintetiċi fejn l-oriġinatur 
iżomm l-iskoperturi improduttivi fil-karta tal-bilanċ tiegħu, l-oriġinatur għandu jżomm ir-riskji. 
F'każijiet oħra, l-istrutturi tariffarji jew elementi strutturali oħra li jistgħu jnaqqsu r-ritenzjoni 
effettiva tar-riskju għandhom jitqiesu kif xieraq sabiex jiġi evitat li r-rekwiżit tar-ritenzjoni tar-
riskju jiġi newtralizzat. 

Barra minn hekk, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li kwalunkwe eżenzjoni biex jiġu applikati 
kriterji għall-għoti ta' kreditu għat-titolizzazzjonijiet NPE, kif propost mill-Kummissjoni, 
għandha tkun limitata sabiex jitnaqqsu l-possibilitajiet ta' abbuż. Huwa importanti li jinżammu 
l-isforzi regolatorji kollha biex jiġi żgurat li l-inċentivi għal kwalunkwe mġiba "oriġina u 
ddistribwixxi" jiġu minimizzati. Għalhekk ir-Rapporteur jipproponi proċess ta' notifika lill-
awtoritajiet kompetenti biex jobbliga lill-oriġinaturi juru l-issodisfar tal-kriterji tal-għoti tal-
kreditu jew juru l-impossibbiltà li dawn ir-rekwiżiti jiġu ssodisfati. Dan il-proċess jippermetti 
sorveljanza aħjar tas-suq tal-NPEs mill-awtoritajiet kompetenti, u dan huwa msaħħaħ ukoll 
permezz ta' emenda tal-Artikolu 30. 

Rigrad it-tikketta STS fuq it-titolizzazzjonijiet fil-karta tal-bilanċ
Ir-Rapporteur huwa tal-fehma li t-titolizzazzjonijiet sintetiċi bit-tikketta STS għandhom 
tabilħaqq ikunu sempliċi, trasparenti u standardizzati. Għalhekk, huwa pprova jnaqqas xi ftit 
mill-kumplessità potenzjali fil-prodotti sintetiċi STS, inkluż permezz tal-esklużjoni tal-
amortizzament mhux sekwenzjali, u permezz tal-limitazzjoni tal-abbiltà tal-oriġinaturi li 
jitterminaw it-tranżazzjonijiet kmieni permezz tat-time-calls. Huwa pprova wkoll juża r-
rieżami li jmiss tar-regolament dwar it-titolizzazzjoni biex jeżamina modi kif tinġieb aktar 
trasparenza għall-ftehimiet ta' titolizzazzjonijiet sintetiċi li ta' spiss ikunu personalizzati. 
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Barra minn hekk, ir-Rapporteur ipprova jevita li jinqalgħu problemi mal-banek meta, wara li 
jkunu tnaqqsu mill-Klassifikazzjoni tal-Kreditu 2 għall-Klassifikazzjoni tal-Kreditu 3, 
ikollhom jittrasferixxu l-kollateral għat-tranżazzjonijiet sintetiċi lil parti terza, u dan ikompli 
jiggrava l-pożizzjoni tagħhom. Għaldaqstant huwa jipproponi li ma jiġix impost obbligu fuq il-
banek li jċaqilqu kollateral b'segwitu għal tnaqqis fil-grad.

Rigward is-sorveljanza makroprudenzjali
Ir-Rapporteur huwa mħasseb dwar l-impatt u kwalunkwe riskju sistemiku speċifiku għall-
istabilità finanzjarja li jirriżultaw mill-introduzzjoni ta' rekwiżiti għat-titolizzazzjonijiet STS 
fil-karta tal-bilanċ, jiġifieri minħabba l-karattru tipiku personalizzat u privat tagħhom fis-swieq 
finanzjarji. Filwaqt li l-introduzzjoni ta' tikketta STS jista' jkollha impatt pożittiv fuq il-
kundizzjonijiet tas-suq, ir-Rapporteur jemmen li huwa xieraq li l-BERS janalizza jekk il-qafas 
attwali jwassalx verament għal diversifikazzjoni tajba tar-riskju fis-sistema finanzjarja u jekk 
l-istabilità finanzjarja hijiex salvagwardjata. Tali valutazzjoni għandha ssir fi żmien meta tkun 
għadha tista' taffettwa l-proċess ta' rieżami li jmiss ta' dan ir-Regolament. 

Rigward ir-rekwiżiti għall-SSPEs
Mill-adozzjoni tal-Qafas tat-Titolizzazzjoni, l-Unjoni Ewropea daħħlet fis-seħħ proċessi ta' 
elenkar għal ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa u pajjiżi terzi b'riskju 
għoli li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġim tagħhom dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus 
u l-finanzjament tat-terroriżmu. Ir-Rapporteur iħoss li huwa importanti, konsegwentement, li l-
Artikolu 4, li f'dan ir-rigward kien għadda żmienu, jiġi emendat. Barra minn hekk, ir-
Rapporteur jixtieq jagħti mandat lill-awtoritajiet kompetenti biex jiżguraw li l-SSPEs ikunu 
soġġetti għat-taxxa korporattiva u t-taxxa fuq il-qligħ kapitali u ma jintużawx ħażin biex 
jidderieġu l-fondi lejn ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa; 

Rigward il-prodotti tat-titolizzazzjoni sostenibbli
Ir-Rapporteur jemmen li s-swieq finanzjarji għandhom ikunu ta' vantaġġ fit-tranżizzjoni tagħna 
lejn soċjetà sostenibbli. F'dan il-kuntest, anki l-prodotti tat-titolizzazzjoni jista' jkollhom rwol. 
Għalhekk, ir-Rapporteur jipproponi li l-Kummissjoni tintalab teżamina l-istimulazzjoni ta' tali 
prodotti tat-titolizzazzjoni sostenibbli fil-kuntest tar-reviżjoni tal-qafas tat-titolizzazzjoni.


