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PR_COD_1amCom

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) 2016/1011 fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji 
tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri referenzjarji ta' sostituzzjoni 
minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(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)0337),

– 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 (C9-0209/2020),

– 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
Titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 
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fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti parametri 
referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-
iffissar ta' parametri referenzjarji ta' 
sostituzzjoni minflok ċerti parametri 
referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu

fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti parametri 
referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-
iffissar ta' parametri referenzjarji ta' 
sostituzzjoni minflok ċerti parametri 
referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu u li 
jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 648/2012

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank 
Ċentrali Ewropew,

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Financial Conduct Authority 
(FCA) tar-Renju Unit ħabbret li se 
twaqqaf l-appoġġ tagħha għall-
produzzjoni ta' waħda mill-aktar 
parametri referenzjarji importanti tar-rati 
tal-imgħax, il-London Interbank Offered 
Rate (LIBOR) sa tmiem l-2021. Wara li 
jintemm il-perjodu ta' tranżizzjoni tal-
ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni fil-31 ta' 
Diċembru 2021, l-IBOR mhijiex se tibqa' 
tikkwalifika bħala parametru 
referenzjarju kritiku. Madankollu l-
waqfien tal-LIBOR jista' jirriżulta 
f'konsegwenzi negattivi li jipproduċu 
tfixkil sinifikanti fil-funzjonament tas-
swieq finanzjarji fl-Unjoni. Fl-Unjoni 
hemm stokk ta' kuntratti fl-oqsma tad-dejn, 
tas-self, tad-depożiti b'terminu u tad-
derivattivi li jagħmlu referenza għal-
LIBOR, li jimmaturaw wara l-31 ta' 

(4) Wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-
Unjoni Ewropea, il-London Interbank 
Offered Rate (LIBOR) se tieqaf 
tikkwalifika bħala parametru 
referenzjarju ta' importanza kritika minn 
tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fil-
31 ta' Diċembru 2020, filwaqt li l-
Financial Conduct Authority (FCA) tar-
Renju Unit ħabbret li se tieqaf tappoġġa l-
produzzjoni ta' LIBOR, wieħed mill-aktar 
parametri referenzjarji importanti tar-rati 
tal-imgħax, fi tmiem ir-reġim 
tranżizzjonali fil-31 ta' Diċembru 2021 Il-
waqfien tal-LIBOR jista' jirriżulta 
f'konsegwenzi negattivi li jipproduċu 
tfixkil sinifikanti fil-funzjonament tas-
swieq finanzjarji fl-Unjoni. Fl-Unjoni 
hemm stokk ta' kuntratti fl-oqsma tad-dejn, 
tas-self, tad-depożiti b'terminu u tad-
derivattivi li jagħmlu referenza għal-
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Diċembru 2021 u li ma għandhomx 
dispożizzjonijiet kuntrattwali ta' riżerva 
robusti li jkopru l-waqfien tal-LIBOR. 
Bosta minn dawn il-kuntratti jistgħu jiġu 
nnegozjati mill-ġdid biex jinkorporaw 
riżerva qabel il-31 ta' Diċembru 2021. 
Għaldaqstant il-waqfien tal-LIBOR 
jirriżulta fi tfixkil sinifikanti fil-
funzjonament tas-swieq finanzjarji fl-
Unjoni.

LIBOR, li jimmaturaw wara l-
31 ta' Diċembru 2021 u li ma għandhomx 
dispożizzjonijiet kuntrattwali ta' riżerva 
robusti li jkopru l-waqfien tal-LIBOR. 
Bosta minn dawn il-kuntratti jistgħu jiġu 
nnegozjati mill-ġdid biex jinkorporaw 
riżerva qabel il-31 ta' Diċembru 2021. 
Għaldaqstant il-waqfien tal-LIBOR 
jirriżulta fi tfixkil sinifikanti fil-
funzjonament tas-swieq finanzjarji fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-użu ta' parametru referenzjarju ta' 
sostituzzjoni jenħtieġ li jkun japplika biss 
għal dawk il-kuntratti li ma jkunux ġew 
innegozjati mill-ġdid qabel id-data tal-
waqfien tal-parametru referenzjarju 
kkonċernat. Għaldaqstant l-użu tal-
parametru referenzjarju ffissat mill-
Kummissjoni jenħtieġ li jintuża biss għal 
dawk il-kuntratti li l-entitajiet taħt 
superviżjoni diġà jkunu partijiet kontraenti 
fih fil-mument meta jidħol fis-seħħ l-att ta' 
implimentazzjoni li jiffissa l-parametru 
referenzjarju ta' sostituzzjoni. Barra minn 
hekk, meta jitqies li tali att ta' 
implimentazzjoni għandu l-għan li jiżgura 
l-kontinwità tal-kuntratti, l-iffissar tal-
parametru referenzjarju ta' sostituzzjoni 
jenħtieġ li ma jaffettwax il-kuntratti li 
jkunu diġà jipprovdu dispożizzjoni 
kuntrattwali ta'riżerva xierqa.

(9) L-użu ta' parametru referenzjarju ta' 
sostituzzjoni jenħtieġ li jkun japplika biss 
għal dawk il-kuntratti li ma jkunux ġew 
innegozjati mill-ġdid qabel id-data tal-
waqfien tal-parametru referenzjarju 
kkonċernat. Għaldaqstant l-użu tal-
parametru referenzjarju ffissat mill-
Kummissjoni jenħtieġ li jintuża biss għal 
dawk il-kuntratti li l-entitajiet taħt 
superviżjoni diġà jkunu partijiet kontraenti 
fih fil-mument meta jidħol fis-seħħ l-att ta' 
implimentazzjoni li jiffissa l-parametru 
referenzjarju ta' sostituzzjoni. Barra minn 
hekk, meta jitqies li tali att ta' 
implimentazzjoni għandu l-għan li jiżgura 
l-kontinwità tal-kuntratti, l-iffissar tal-
parametru referenzjarju ta' sostituzzjoni 
jenħtieġ li ma jaffettwax il-kuntratti li 
jkunu diġà jipprovdu dispożizzjoni 
kuntrattwali ta'riżerva.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fl-eżerċitar tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni tagħha li tiffissa 
parametru referenzjarju ta' sostituzzjoni, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tqis ir-
rakkomandazzjonijiet mill-gruppi ta' ħidma 
tas-settur privat li joperaw fl-awspiċji tal-
bank ċentrali responsabbli tal-munita tad-
denominazzjoni tar-rati tal-imgħax tal-
parametru referenzjarju ta' sostituzzjoni fir-
rigward tar-rati ta' sostituzzjoni li jkunu se 
jintużaw għal strumenti finanzjarji eżistenti 
u f'kuntratti li jagħmlu referenza għall-
parametru referenzjarju li jkun se 
jitwaqqaf. Dawk ir-rakkomandazzjonijiet 
jenħtieġ li jkunu bbażati fuq 
konsultazzjonijiet pubbliċi u għarfien 
espert estensivi, u jirreflettu l-ftehim tal-
parametri referenzjarji tal-utenti dwar l-
aktar rata ta' sostituzzjoni xierqa fir-
rigward tar-rata normattiva tal-imgħax li 
tkun se titwaqqaf.

(10) Fl-eżerċitar tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni tagħha li tiffissa 
parametru referenzjarju ta' sostituzzjoni, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tqis ir-
rakkomandazzjonijiet mill-gruppi ta' ħidma 
tas-settur privat li joperaw fl-awspiċji tal-
awtoritajiet pubbliċi tal-munita tad-
denominazzjoni tar-rati tal-imgħax tal-
parametru referenzjarju ta' sostituzzjoni fir-
rigward tar-rati ta' sostituzzjoni li jkunu se 
jintużaw għal strumenti finanzjarji eżistenti 
u f'kuntratti li jagħmlu referenza għall-
parametru referenzjarju li jkun se 
jitwaqqaf. Dawk ir-rakkomandazzjonijiet 
jenħtieġ li jkunu bbażati fuq 
konsultazzjonijiet pubbliċi u għarfien 
espert estensivi, u jirreflettu l-ftehim tal-
parametri referenzjarji tal-utenti dwar l-
aktar rata ta' sostituzzjoni xierqa fir-
rigward tar-rata referenzjarja tal-imgħax li 
tkun se titwaqqaf. Barra minn hekk, dawn 
huma r-rakkomandazzjonijiet esklussivi 
ta' dawn il-gruppi ta' ħidma tas-settur 
privat, u l-awtoritajiet pubbliċi li taħt l-
awspiċju tagħhom joperaw dawn il-gruppi 
ta' ħidma ma jaċċettaw l-ebda 
responsabbiltà għall-kontenut tar-
rakkomandazzjonijiet jew li 
neċessarjament jikkondividu xi waħda 
mill-fehmiet espressi fihom.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a 
attwalment qed jiġi emendat sabiex tiġi 
pprovduta ċarezza lill-parteċipanti tas-suq 
li t-tranżazzjonijiet li jsiru jew li jiġu 
innovati qabel ma jibdew japplikaw ir-
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rekwiżiti tal-ikklerjar jew tal-marġni għal 
tranżazzjonijiet ta' derivati OTC li 
jagħmlu referenza għall-parametru 
referenzjarju ta' rata tal-imgħax 
(''tranżazzjonijiet miruta'') mhux ser 
ikunu soġġetti għal dawn ir-rekwiżiti meta 
jiġu innovati għall-iskop uniku ta' 
implimentazzjoni jew tħejjija għall-
implimentazzjoni tar-riforma tal-
parametru referenzjarju tar-rata tal-
imgħax. Ir-Regolament (UE) 2016/1011 
jirrikjedi li l-entitajiet taħt superviżjoni 
jipproduċu u jżommu pjanijiet robusti bil-
miktub li jistabbilixxu l-azzjonijiet li 
jieħdu f'każ li kwalunkwe parametru 
referenzjarju jinbidel materjalment jew 
ma jibqax jiġi pprovdut u biex jirrifletti 
dawk il-pjanijiet fir-relazzjoni 
kuntrattwali mal-klijenti. Sabiex tiġi 
ffaċilitata l-konformità mill-parteċipanti 
fis-suq ma' dawk l-obbligi u l-azzjoni biex 
tissaħħaħ ir-robustezza tal-kuntratti tad-
derivattivi OTC li jirreferenzjaw il-
parametri referenzjarji ta' kwalunkwe tip, 
ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 
jenħtieġ li jiġi emendat biex jagħmilha 
ċara li t-tranżazzjonijiet miruti mhux se 
jkunu soġġetti għal dawk ir-rekwiżiti tal-
ikklerjar u tal-marġni meta dawk it-
tranżazzjonijiet jiġu sostitwiti, emendati 
jew innovati, kemm individwalment kif 
ukoll bħala parti minn bidliet relatati ma' 
portafoll ta' tranżazzjonijiet, għall-iskop 
uniku li jissostitwixxu l-parametru 
referenzjarju tar-rata tal-imgħax li 
jirreferu għalih sabiex jimplimentaw jew 
iħejju għall-implimentazzjoni tar-riforma 
tal-parametru referenzjarju jew l-
introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' 
riserva fir-rigward ta' kwalunkwe 
parametru referenzjarju tal-imgħax li 
jirreferu għalih sabiex jimplimentaw jew 
iħejju għall-implimentazzjoni ta' dik ir-
riforma jew inkella sabiex isaħħu r-
robustezza tal-kuntratti tagħhom. Dawk l-
emendi huma meħtieġa biex jipprovdu 
ċarezza lill-parteċipanti fis-suq u jenħtieġ 
li ma jaffettwawx il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-obbligi tal-ikklerjar u 
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tal-marġni fir-rigward tas-sostituzzjoni, l-
emenda jew in-novazzjoni ta' kuntratt tad-
derivattivi OTC għal skopijiet oħra. 
__________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, 
kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-
data dwar it-tranżazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

[Għal referenza, ara l-Premessa 75aa u l-Artikolu 80(1a) tar-Regolament (UE) * * */* * tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet 
ċentrali] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10341-2020-INIT/en/pdf

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt b
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 49 biex toħloq u 
taġġorna kif xieraq il-lista ta' parametri 
referenzjarji tal-kambju li jissodisfaw il-
kriterji stipulati fil-paragrafu 3. L-
awtoritajiet kompetenti tal-entitajiet taħt 
superviżjoni li jużaw parametri 
referenzjarji tal-kambju ffissati mill-
Kummissjoni biex skont il-paragrafu 3 
għandhom jirrapportaw minn tal-anqas 
kull sentejn lill-Kummissjoni u lill-ESMA 
dwar l-għadd ta' kuntratti tad-derivattivi li 
jużaw parametru referenzjarju tal-kambju 
biex jiħħeġġjaw kontra l-volatilità tal-
munita ta' pajjiż terz.";

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 49 biex toħloq u 
taġġorna kif xieraq il-lista ta' parametri 
referenzjarji tal-kambju li jissodisfaw il-
kriterji stipulati fil-paragrafu 3 u għandha 
taġġorna dik il-lista fuq bażi regolari.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 23a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dawk l-istrumenti, kuntratti jew 
miżuri ta' prestazzjoni finanzjarji ma 
jkollhom ebda dispożizzjoni ta' riżerva 
xierqa.

(b) dawk l-istrumenti, kuntratti jew 
miżuri ta' prestazzjoni finanzjarji ma 
jkollhom ebda dispożizzjoni ta' riżerva.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 23a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jiffissaw il-
parametru referenzjarju ta' sostituzzjoni 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 50(2) meta tiġi ssodisfata waħda 
mill-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1. Meta 
tadotta l-att ta' implimentazzjoni msemmi 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tqis, fejn ikun hemm, ir-rakkomandazzjoni 
minn grupp ta' ħidma alternattiv tar-rata ta' 
referenza li jkun jopera taħt l-awspiċi tal-
bank ċentrali responsabbli għall-munita 
tad-denominazzjoni tar-rati tal-imgħax tall-
parametru referenzjarju ta' sostituzzjoni.

(3) Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jiffissaw il-
parametru referenzjarju ta' sostituzzjoni 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 50(2) meta tiġi ssodisfata waħda 
mill-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1. Meta 
tadotta l-att ta' implimentazzjoni msemmi 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tqis, fejn ikun disponibbli, ir-
rakkomandazzjoni minn grupp ta' ħidma 
alternattiv tar-rata ta' referenza li jkun 
jopera taħt l-awspiċi tal-awtoritajiet 
pubbliċi tal-munita tad-denominazzjoni 
tar-rati tal-imgħax tal-parametru 
referenzjarju ta' sostituzzjoni.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 23a – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Dan l-Artikolu għandu japplika 
għal parametri referenzjarji ta' rati ta' 
importanza kritika.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Emenda għar-Regolament (UE) 

Nru 648/2012
L-Artikolu 13a tar-Regolament (KE) 
Nru 648/2012 huwa sostitwit b'dan li ġej:
"Artikolu 13a
Sostituzzjoni ta' parametri referenzjarji 
tar-rati tal-imgħax u inkorporazzjoni ta' 
riserva kuntrattwali fi tranżazzjonijiet 
miruti
1. Il-kontropartijiet imsemmija fl-
Artikolu 11(3) jistgħu jkomplu japplikaw 
il-proċeduri ta' ġestjoni tar-riskju li 
jkollhom fis-seħħ fid-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-
rigward tal-kuntratti tad-derivati OTC 
ikklerjati mhux ċentralment li jkunu 
daħlu fihom jew li jkunu innovati qabel 
id-data li fiha l-obbligu li jkun hemm 
proċeduri ta' ġestjoni tar-riskju skont l-
Artikolu 11(3) jidħol fis-seħħ meta, wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, 
dawk il-kuntratti jiġu sostitwiti, emendati 
jew innovati għall-iskop uniku li jiġi 
sostitwit il-parametru referenzjarju tar-
rata tal-imgħax li jkunu qed jirreferu 
għalihom jew għall-introduzzjoni ta' 
dispożizzjonijiet ta' riżerva fir-rigward ta' 
kwalunkwe parametru referenzjarju 
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msemmi fit-tranżazzjoni.
2. It-tranżazzjonijiet li jsiru jew li 
jiġu innovati qabel id-data li fiha jidħol 
fis-seħħ l-obbligu tal-ikklerjar skont l-
Artikolu 4 u li, wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, ikunu 
sussegwentement sostitwiti, emendati jew 
innovati għall-iskop uniku li jiġi sostitwit 
il-parametru referenzjarju tal-imgħax li 
jirreferu għalihom jew li jiġu introdotti 
dispożizzjonijiet ta' riżerva fir-rigward ta' 
kwalunkwe parametru referenzjarju 
msemmi fit-tranżazzjoni, m'għandhomx, 
għal dik ir-raġuni, isiru soġġetti għall-
obbligu tal-ikklerjar imsemmi fl-
Artikolu 4."

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ġenerali

Wara l-iskandlu tal-London Interbank Offered Rate (LIBOR) fl-2012, il-Kummissjoni 
Ewropea pproponiet regolament dwar l-indiċijiet użati bħala parametri referenzjarji fi 
strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji. Ir-Regolament dwar il-Parametri Referenzjarji li 
rriżulta (ir-Regolament (UE) 2016/1011) daħal fis-seħħ fit-30 ta' Ġunju 2016, u beda japplika 
f'Jannar 2018.

Fis-27 ta' Lulju 2017, il-Financial Conduct Authority (FCA) tar-Renju Unit (UK) ħabbret l-
intenzjoni tagħha li tneħħi gradwalment il-London Interbank Offered Rate (LIBOR) sa tmiem 
l-2021. Bħala superviżur tal-LIBOR, l-FCA fittxet li tippermetti tranżizzjoni bla xkiel minn 
dan il-parametru referenzjarju ferm użat għal rati ta' referenza alternattivi.

Il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta biex temenda r-Regolament dwar il-Parametri 
Referenzjarji fl-24 ta' Lulju 2020. L-aktar ambizzjoni importanti tal-proposta hija li tirregola 
r-rata ta' sostituzzjoni ta' parametru referenzjarju li se jitwaqqaf (f'dan il-każ: LIBOR) u biex 
tevita vojt ġuridiku.

Din l-emenda tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni Ewropea biex taħtar, permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni, rata statutorja ta' sostituzzjoni biex tissostitwixxi r-referenza għall-
parametru referenzjarju li se jitwaqqaf, jekk dan il-waqfien jista' jwassal għal tfixkil 
sinifikanti tas-swieq finanzjarji fl-Unjoni.

Minbarra l-emenda fir-rigward tal-waqfien ta' parametru referenzjarju finanzjarju, il-
Kummissjoni Ewropea pproponiet ukoll aġġustament għar-Regolament dwar il-Parametri 
Referenzjarji biex tiżgura li l-kumpaniji Ewropej ikunu jistgħu jkomplu jużaw parametri 
referenzjarji tal-munita pprovduti barra mill-UE, biex ikunu jistgħu jkopru r-riskju ta' 
fluttwazzjonijiet f'munita barranija fl-attivitajiet ta' esportazzjoni u ta' investiment barrani 
tagħhom.

Ir-rapporteur tappoġġa b'mod wiesa' l-proposta kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea 
fl-24 ta' Lulju, peress li din tindirizza l-problema b'mod konċiż, b'enfasi fuq l-immirar tar-
riskju ta' tfixkil serju potenzjali fis-swieq finanzjarji. Madankollu, għad hemm bidliet żgħar li 
jistgħu jsiru fit-test.

Rinunzja tar-rekwiżiti tal-marġni u tal-kollateral f'każijiet ta' sostituzzjoni obbligatorja ta' 
parametru referenzjarju

Waħda mill-problemi kkawżati mit-tranżizzjoni kkawżata mill-waqfien ta' parametru 
referenzjarju wieħed hija relatata mar-rekwiżiti tal-ikklerjar u tal-kollateral tal-UE għal 
kuntratti miruti (dawk li ddaħħlu qabel ma kienu fis-seħħ ir-rekwiżiti tal-ikklerjar tal-EMIR u 
tal-kollateral). F'dan ir-rigward, il-koleġiżlaturi għandhom jipprovdu aktar ċertezza lid-ditti 
tal-UE li jixtiequ jikkonformaw bis-sħiħ mar-Regolament dwar il-Parametri Referenzjarji tal-
UE (BMR) billi jipprovdu b'mod espliċitu ħelsien mir-rekwiżiti tal-ikklerjar u tal-kollateral 
tal-UE (għal negozji mhux ikklerjati) għal kuntratti ta' tranżazzjonijiet miruti, emendat biex 
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jiddaħħlu dispożizzjonijiet ta' riżerva tal-parametri referenzjarji fil-klassijiet ta' assi tad-
derivattivi kollha. 

Din il-fehma kienet kondiviża mill-ESMA fl-2019 (ara d-dikjarazzjoni tal-ESMA tal-
5 ta' Diċembru 20191), peress li appoġġat l-għoti ta' ċertezza legali lill-operaturi tas-suq billi 
żgurat li r-riservi ma jiskattawx ikklerjar/marġinazzjoni. L-ESMA talbet "biex tiżgura 
ċertezza legali dwar dan, f'każ jew sal-punt li dan ma jkunx diġà pprovdut f'xi 
ġurisdizzjonijiet... l-ASE huma f'kuntatt mal-koleġiżlaturi biex jaraw kif bidla leġiżlattiva 
tista'... tiżgura din iċ-ċertezza legali".

Mod possibbli għar-rinunzja ta' dawk ir-rekwiżiti jkun li tiddaħħal emenda għar-Regolament 
(UE) Nru 648/2012. Fl-emenda proposta, sar espliċitu li l-kuntratti kollha ta' qabel l-EMIR 
(mhux biss derivattivi tar-rati tal-imgħax) emendati biex idaħħlu l-parametru referenzjarju 
tad-dispożizzjonijiet ta' "riżerva" għandhom jibbenefikaw minn ħelsien mir-rekwiżiti tal-
EMIR dwar l-ikklerjar u l-marġni. 

Bidliet riflessi fl-Emendi 10 u 3.

Lista ta' parametri referenzjarji tal-kambju

Il-proposta tal-Kummissjoni tindika li l-Kummissjoni Ewropea se tadotta Atti Delegati biex 
taġġorna l-lista ta' parametri referenzjarji tal-kambju li jissodisfaw il-kriterji. It-test propost 
ma jiċċarax jekk għandux ikun meħtieġ li l-Kummissjoni taġġorna l-lista jekk ikun hemm 
żidiet ġodda, għalhekk ġiet introdotta sentenza li tindika li l-lista kellha tiġi aġġornata fuq 
bażi regolari. 

Barra minn hekk, l-obbligu għall-Awtoritajiet Superviżorji li jirrapportaw lill-Kummissjoni u 
lill-ESMA mill-inqas kull sentejn dwar l-għadd ta' kuntratti tad-derivattivi li jużaw dak il-
parametru referenzjarju tal-kambju tneħħa.

Bidliet riflessi fl-Emenda 6.

Limitazzjoni tas-setgħa ta' intervent tal-Kummissjoni Ewropea

 Parametri referenzjarji ta' importanza kritika

Kwalunkwe interferenza regolatorja fil-metodoloġiji tal-parametri referenzjarji għandha tiġi 
minimizzata għal każijiet meta l-parametri referenzjarji ta' rati tal-imgħax ta' importanza 
kritika jkunu jeħtieġu intervent bħala l-aħħar għażla għal raġunijiet ta' stabbiltà tas-suq, u 
b'hekk, ikun mistenni tfixkil sinifikanti tal-funzjonament tas-swieq finanzjarji fl-Unjoni.

Bidliet riflessi fl-Emenda 7.

1https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_intro
duction_of_fall-backs_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
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 Dispożizzjonijiet ta' riżerva

Kwalunkwe strument finanzjarju, kuntratt jew kejl tal-prestazzjoni li diġà fih dispożizzjonijiet 
ta' riżerva, ma għandux jaqa' fl-ambitu tas-setgħa mogħtija lill-Kummissjoni Ewropea, 
jiġifieri li taħtar parametru referenzjarju ta' sostituzzjoni.

Bidliet riflessi fl-Emendi 8 u 4. 


