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Brussell, it-8 ta' Frar 2018

AVVIŻ LILL-PARTIJIET IKKONĊERNATI
IL-ĦRUĠ TAR-RENJU UNIT U R-REGOLI TAL-UE FIL-QASAM TAL-AĠENZIJI TALKLASSIFIKAZZJONI TAL-KREDITU

Fid-29 ta’ Marzu 2017 ir-Renju Unit ressaq in-notifika tal-intenzjoni tiegħu li joħroġ
mill-Unjoni skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li,
sakemm ma jkunx hemm ftehim ratifikat dwar il-ħruġ1 li jistabbilixxi data oħra, il-liġi
primarja u sekondarja kollha tal-Unjoni tieqaf japplika għar-Renju Unit mit-30 ta’ Marzu
2019, 00:00h (CET) (“id-data tal-ħruġ”).2 Ir-Renju Unit imbagħad isir “pajjiż terz”.3
It-tħejjija għall-ħruġ mhijiex biss kwistjoni għall-awtoritajiet tal-UE u dawk nazzjonali
iżda wkoll għall-partijiet privati.
Fl-isfond tal-inċertezzi konsiderevoli, b’mod partikolari f’dak li jikkonċerna l-kontenut
ta’ ftehim eventwali dwar il-ħruġ, l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, listituzzjonijiet u l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji huma mfakkra dwar irriperkussjonijiet legali, li jeħtieġ li jiġu kkunsidrati meta r-Renju Unit isir pajjiż terz.
Sakemm ma jkunx hemm arranġament tranżitorju li jista’ jkun inkluż fi ftehim eventwali
dwar il-ħruġ eventwali, b’seħħ mid-data tal-ħruġ, ir-regoli tal-UE fil-qasam tal-Aġenziji
tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu (CRAs) u b’mod partikolari r-Regolament (KE)
Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar
aġenziji li jiggradaw il-kreditu4 (“ir-Regolament dwar is-CRA”) mhumiex ser jibqgħu
japplikaw għar-Renju Unit.
Dan iwassal b’mod partikolari għall-konsegwenzi li ġejjin:


Dereġistrazzjoni. F’konformità mal-Artikolu 4(1) tar-Regolament dwar is-CRA,
is-CRAs stabbiliti fl-UE jeħtieġ li jkunu reġistrati u sorveljati mill-Awtorità
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) sabiex il-klassifikazzjonijiet tagħhom jiġu
rikonoxxuti għal finijiet regolatorji fl-UE. Billi s-CRAs stabbiliti fir-Renju Unit
mhumiex ser jibqgħu jitqiesu bħala stabbiliti fl-UE, l-ESMA ser ikollha tirtira r-
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Għaddejjin negozjati mar-Renju Unit bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim dwar il-ħruġ.
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Barra minn hekk, f’konformità mal-Artikolu 50(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kunsill
Ewropew, bi ftehim mar-Renju Unit, jista’ b’mod unanimu jiddeċiedi li t-Trattati ma jibqgħux
japplikaw f’data aktar tard.
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Pajjiż terz huwa pajjiż li mhuwiex membru tal-UE.
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reġistrazzjonijiet tagħhom b’effett mid-data tal-ħruġ skont l-Artikoli 14 u 20 tarRegolament dwar is-CRA.


L-użu ta’ klassifikazzjonijiet għal finijiet regolatorji. Bħala konsegwenza taddereġistrazzjoni tas-CRAs stabbiliti fir-Renju Unit, l-istituzzjonijiet tal-kreditu,
id-ditti tal-investiment, l-impriżi tal-assigurazzjoni, l-impriżi tar-riassigurazzjoni,
l-istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, il-kumpaniji maniġerjali,
il-kumpaniji ta’ investiment, il-maniġers ta’ fondi ta’ investiment alternattiv u lkontropartijiet ċentrali fl-UE-27 mhux se jkunu jistgħu jibqgħu jużaw ilklassifikazzjonijiet maħruġa minn dawk is-CRAs għal skopijiet regolatorji
(pereżempju, Solvibbiltà II għall-impriżi tal-assigurazzjoni, ir-Regolament dwar
ir-Rekwiżiti ta' Kapital għall-istituzzjonijiet tal-kreditu).



L-approvazzjoni. Il-klassifikazzjonijiet maħruġa minn CRA stabbilita f’pajjiż
terz, li tkun parti minn grupp li fih ikun hemm wkoll CRA stabbilita fl-UE u li
tkun reġistrata mill-ESMA, ikunu jistgħu jiġu “approvati” sakemm jiġu rispettati
ċerti kundizzjonijiet f’konformità mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament dwar isCRA, pereżempju, it-twettiq tal-attivitajiet ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu misCRA stabbilita f’pajjiż terz ikun jissodisfa rekwiżiti li tal-anqas ikunu stretti daqs
il-qafas speċifiku tal-UE, ikun hemm raġuni oġġettiva sabiex il-klassifikazzjoni
ssir f’pajjiż terz fejn ikun hemm arranġament ta’ kooperazzjoni xieraq bejn lESMA u l-awtorità superviżorja rilevanti. Wara li l-klassifikazzjonijiet jiġu
“approvati” ikunu jistgħu jintużaw għal skopijiet regolatorji.



Prospett. F’konformità mal-Artikolu 4(1) tar-Regolament tas-CRA, kull fejn
prospett ikun jinkludi referenza għal klassifikazzjoni ta’ kreditu jew
klassifikazzjonijiet ta’ kreditu maħruġa minn CRA stabbilita fir-Renju Unit, huwa
meħtieġ li jinkludi informazzjoni ċara u prominenti li tiddikjara li dawk ilklassifikazzjonijiet ta’ kreditu mhumiex maħruġa minn aġenzija talklassifikazzjoni tal-kreditu stabbilita fl-UE u reġistrata skont ir-Regolament tasCRA.

Dan l-avviż huwa mingħajr ħsara għal kwalunwke deċiżjoni dwar l-ekwivalenza li tista’
tiġi adottata mill-UE.5
Is-sit web tal-Kummissjoni dwar l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financialsupervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financialinstitutions/regulating-credit-rating-agencies_en) jagħti informazzjoni ġenerali dwar isCRAs. Dawk il-paġni se jiġu aġġornati b’aktar informazzjoni addizzjonali kull fejn
meħtieġ.
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L-Artikolu 5 tar-Regolament dwar is-CRA.
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