
Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 1

SERVIZZI FINANZJARJI: LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

Ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji fi ħdan l-UE rċevew attenzjoni
kbira waqt il-kriżi finanzjarja globali. Fil-perjodu ta' wara l-kriżi, l-UE impenjat ruħha
f'reviżjoni maġġuri tal-politika tas-servizzi finanzjarji tagħha sabiex jerġa' jkun hemm
stabilità u fiduċja fis-sistema finanzjarja. F'dawn l-aħħar snin ġew proposti aktar minn
40 miżura ġdida, xprunati minn inizjattivi bħalma huma l-Unjoni Bankarja u l-Unjoni tas-
Swieq Kapitali. Il-proċess ta' riforma tas-settur finanzjarju għadu għaddej.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— Il-bażi ġuridika għad-direttivi u r-regolamenti dwar is-servizzi finanzjarji, fil-biċċa l-kbira
hija bbażata fuq l-Artikoli 49, 56 u 63 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE) dwar il-libertà ta' stabbiliment, il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-libertà ta'
moviment tal-kapital.

— Fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Istabilità Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u
l-Unjoni tas-Swieq Kapitali (DĠ FISMA) tal-Kummissjoni, hemm id-dettalji kollha dwar
il-leġiżlazzjoni ewlenija u l-iżviluppi attwali.

IS-SETTUR BANKARJU U T-TRANŻAZZJONIJIET TA' ĦLAS

A. Id-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital - 'CRD' (id-Direttiva 2013/36/UE) u r-
Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital (ir-Regolament (UE) Nru 575/2013), li flimkien
jissejħu CRD IV
1. L-għan u l-kontenut
L-għan tad-direttiva u tar-regolament huwa li jintroduċu qafas ġuridiku modern u sensittiv
għar-riskju għall-istituzzjonijiet ta' kreditu, li jkun jikkunsidra l-ftehimiet qafas internazzjonali
dwar ir-rekwiżiti ta' kapital proprju għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (Basel III), imfassla mill-
Kumitat ta' Basel għas-Superviżjoni Bankarja. Id-dispożizzjonijiet, li qabel kienu jikkonsistu
f'żewġ direttivi, huma intiżi kemm biex jagħtu spinta lill-ekonomija tal-UE, kif ukoll biex
joħolqu stabilità finanzjarja akbar, u għandhom ikunu ta' benefiċċju kemm għan-negozji kif
ukoll għall-konsumaturi. Id-direttivi jaġġornaw ir-regoli dwar l-awtorizzazzjoni u l-operat, kif
ukoll il-qafas tal-kapital proprju, bil-ħsieb li jagħmluh iżjed komprensiv u iżjed sensittiv għar-
riskju. Pereżempju s-CRD tipprevedi kalkolu espliċitu tar-riskju operazzjonali u tiffaċilita t-
titjib fl-immaniġġjar tar-riskju permezz ta' skema ta' awtorizzazzjoni għal sistemi interni ta'
valutazzjoni. Reviżjonijiet sussegwenti (CRD II-IV) introduċew pereżempju dispożizzjonijiet
dwar politiki ta' rititolizzazzjoni u rimunerazzjoni, kif ukoll rekwiżiti ogħla ta' kapital. Ir-
Regolament CRR huwa intiż li jikkostitwixxi applikazzjoni uniformi (''single rule book'').
F'Novembru 2016, il-Kummissjoni pproponiet emendi għas-CRD IV/CRR, prinċipalment
sabiex jirriflettu l-aħħar żviluppi fi ħdan il-qafas tal-Kumitat ta' Basel u l-Bord tal-Istabilità
Finanzjarja fir-rigward ta' proporzjon ta' ingranaġġ vinkolanti, proporzjon vinkolanti ta'
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ffinanzjar stabbli nett (NSFR), rekwiżiti tal-fondi proprji aktar sensittivi għar-riskju u r-rekwiżit
tal-'kapaċità totali ta' assorbiment tat-telf' biex banek globali sistematikament importanti
jżommu livelli minimi ta' kapital u strumenti oħra.
2. Evalwazzjoni
Is-CRD IV tirrappreżenta traspożizzjoni tal-Ftehim Qafas ta' Basel adattata għas-settur
Ewropew tas-servizzi finanzjarji, li tikkunsidra l-prijoritajiet tal-Parlament għall-2010 (titjib fil-
bażi tal-kapital, standards ta' likwidità, miżuri antiċikliċi, proporzjon ta' ingranaġġ kif ukoll
kopertura tar-riskju ta' kreditu tal-kontroparti. Madankollu d-diversi dispożizzjonijiet dettaljati
tal-implimentazzjoni li jridu jiġu stabbiliti, jirrappreżentaw sfida.
B. Id-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Ħlas - 'PSD' (id-Direttiva 2007/64/KE) – imħassra minn
PSD 2 (id-Direttiva (UE) 2015/2366)
1. L-għan u l-kontenut
Din id-direttiva tiffaċilita l-pagamenti elettroniċi madwar l-UE kollha u tistabbilixxi 'żona
unika ta' pagamenti bl-euro' (SEPA). Għanijiet oħra huma protezzjoni mtejba tal-konsumatur
permezz ta' obbligi għall-għoti ta' informazzjoni u żieda fil-kompetizzjoni permezz tal-ftuħ
tas-swieq abbażi ta' regoli armonizzati għall-aċċess għas-suq. Il-PSD hija ssupplimentata mir-
Regolamenti (UE) Nru 924/2009 u (UE) Nru 260/2012. Minkejja li minn tmiem l-2010 'l hawn
l-istrumenti tas-SEPA ġew introdotti fl-UE kollha, dawn ftit intużaw. Għalhekk ġie adottat ir-
Regolament (UE) Nru 260/2012, biex ikun hemm tranżizzjoni minn strumenti ta' ħlas nazzjonali
għal dawk pan-Ewropej. Id-direttiva riveduta (PSD 2) ġiet adottata fil-ħarifa tal-2015 u tirrevoka
l-PSD. Din tistabbilixxi rekwiżiti stretti ta' sikurezza biex jinbdew u jiġu pproċessati pagamenti
elettroniċi kif ukoll għall-protezzjoni ta' data finanzjarja tal-konsumaturi. Din tiftaħ is-suq għall-
fornituri li jipprovdu servizzi ta' ħlas abbażi tal-aċċess għal informazzjoni dwar il-kont tal-
ħlas. Din tnaqqas ir-responsabilità għal ħlasijiet mhux awtorizzati u tistabbilixxi dritt mhux
kundizzjonat għall-ħlas lura f'każijiet ta' debitu dirett fl-euro. Spejjeż addizzjonali, pereżempju
għall-ħlasijiet bil-card, huma pprojbiti, irrispettivament minn jekk l-istrument ta' ħlas rispettiv
ikunx intuża f'ħanut jew online. PSD 2 daħlet fis-seħħ fit-12 ta' Jannar 2016, u għandha tiġi
trasposta fil-liġi nazzjonali sat-13 ta' Jannar 2018. Ir-Regolament (UE) 2015/751 dwar it-tariffi
tal-interkambju huwa wkoll element importanti fil-qafas tal-leġiżlazzjoni dwar is-servizzi ta'
ħlas, billi jillimita l-livell tat-tariffi tal-interkambju imposti fil-livell ta' bejn il-banek sabiex
jonqsu l-ispejjeż għall-bejjiegħa bl-imnut u għall-konsumaturi meta jużaw il-cards tal-ħlas.
2. Valutazzjoni
Uħud mill-aspetti tal-PSD ġew ikkritikati: pereżempju l-fatt li n-numru tal-IBAN (deċiżiv)
m'għandux għalfejn jitqabbel ma' isem sid il-kont bankarju, biex b'hekk trasferiment isir anke
f'każ li dawn it-tnejn ma jaqblux. Barra minn hekk, f'debiti diretti ma jista' jiġi impost l-ebda
limitu massimu, u m'hemm l-ebda possibilità ta' revoka wara l-aċċettazzjoni tat-trasferiment.
Fir-rigward tal-PSD 2, kien hemm tħassib dwar is-sigurtà u l-protezzjoni tad-data.

IS-SUQ TAT-TITOLI

A. Id-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji - ''MiFID II'' (id-Direttiva 2014/65/
UE) u r-Regolament dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji - ''MiFIR'' (ir-Regolament (UE)
600/2014)
1. L-għan u l-kontenut
Sa mill-2004 MiFID I (id-Direttiva 2004/39/KE, revokata) stabbilixxiet standards uniformi
għan-negozjar tat-titoli, li wasslu għal iżjed kompetizzjoni u protezzjoni aħjar tal-investitur,
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fost l-oħrajn permezz ta' trasparenza akbar b'rabta mal-kummissjonijiet għall-konsultazzjonijiet
fuq investimenti u għoti aktar integrat tas-servizzi finanzjarji. L-investituri jridu jkunu konxji
tat-tariffi kollha li huma meħtieġa jħallsu u għandhom ikunu kompletament infurmati dwar
il-prodotti u r-riskji assoċjati magħhom. Wieħed kien jittama li permezz ta' dan il-qafas
regolatorju jkun hemm żieda fil-fiduċja mil-lat tal-investituri, u b'hekk jiżdiedu l-flussi ta' kapital
internazzjonali li jidħlu fl-Ewropa. Ġew adottati reviżjoni fil-forma ta' riformulazzjoni tad-
direttiva (''MiFID II'') u regolament (''MiFIR'') fl-2014, u b'hekk ġie stabbilit qafas ġuridiku
ġdid. Il-qafas ġuridiku l-ġdid jintroduċi għadd ta' dispożizzjonijiet immirati lejn it-tisħiħ tal-
protezzjoni tal-konsumatur. Pereżempju, il-prattiki ta' rimunerazzjoni tad-ditti tal-investiment
ma jistgħux ikunu kunfliġġenti mal-obbligu tagħhom li jaġixxu fl-aqwa interess tal-klijent.
Huwa jimmira wkoll li jsaħħaħ ir-regolamentazzjoni u t-trasparenza tas-swieq finanzjarji
u jiżgura aktar kompetizzjoni. Dan jindirizza r-riskji assoċjati mal-iżviluppi teknoloġiċi
bħan-negozjar algoritmiku u bi frekwenza għolja. Id-data tal-applikazzjoni ta' MiFID II
u MiFIR, inizjalment stabbilita għall-bidu tal-2017, ġiet sussegwentement differita b'sena,
għat-3 ta' Jannar 2018.
2. Valutazzjoni
Il-korpi li jipproteġu l-investituri jilmentaw, pereżempju, li l-investituri jġorru l-piż tal-prova
f'każijiet fejn il-banek jagħtu konsulenza ħażina jew mhux kompluta, anke jekk il-konsulent
tal-investiment għandu d-dmir li jieħu ħsieb id-dokumentazzjoni ta' tali konsulenza. Barra
minn hekk, ksur tad-dispożizzjonijiet regolatorji ma jistgħux jagħtu lok għal pretensjonijiet
taħt il-liġi ċivili, u l-investituri għalhekk mhumiex intitolati għal kumpens. Peress li dan il-
qasam huwa rregolat mid-''Direttiva Lamfalussy'', għandu bżonn ta' bosta dispożizzjonijiet ta'
implimentazzjoni. Dan jgħodd ukoll għad-direttiva u r-regolament il-ġodda.
B. Id-Direttiva li tikkonċerna impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli -
'UCITS' (id-Direttiva 2009/65/KE)
1. L-għan u l-kontenut
Sa mill-1985 id-Direttiva UCITS tat ''passaport Ewropew'' lill-ishma armonizzati tal-fondi tal-
investiment biex b'hekk, ladarba jiġu approvati minn Stat Membru, ikunu jistgħu jinbiegħu
fl-Istati Membri l-oħra kollha. Il-firxa tal-prodotti koperti ġiet imwessgħa kontinwament,
u ġew inklużi aspetti relatati mal-protezzjoni tal-investitur. Ir-riformulazzjoni tad-direttiva
tippreċiża d-dispożizzjonijiet dwar il-passaport tal-UE għall-kumpaniji amministrattivi, tneħħi
l-ostakoli burokratiċi li jfixklu l-kummerċjalizzazzjoni transkonfinali, tistabbilixxi r-regoli
dwar l-amalgamazzjoni tal-fondi u l-istrutturi prinċipali-alimentatriċi, ir-rekwiżiti dwar il-
banek ta' depożitu, il-politika dwar ir-rimunerazzjoni u r-regoli dwar ir-responsabilità u l-
penali. Jeżistu regolamenti separati dwar fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil (ELTIF
– ir-Regolament (UE) 2015/760), il-fondi ta' kapital ta' riskju (EuVECA – ir-Regolament
(UE) 345/2013), u l-fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (EuSEF – ir-Regolament (UE)
346/2013). Id-Direttiva 2011/61/UE relatata ma' maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi.
Ir-regolament dwar il-fondi tas-suq monetarju ġie adottat mill-Kunsill f'Mejju 2017, wara li l-
Parlament approva t-test.
2. Valutazzjoni
Id-Direttiva UCITS tirrikjedi wkoll ħafna miżuri ta' implimentazzjoni, relatati pereżempju mal-
pooling, il-proċedura ta' notifika, passaport għall-kumpaniji amministrattivi, jew informazzjoni
essenzjali għall-investituri.
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ASSIGURAZZJONIJIET

A. Id-Direttiva dwar l-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (Id-
Direttiva 2009/138/KE)
1. L-għan u l-kontenut
Din id-Direttiva tirriforma s-superviżjoni finanzjarja tal-impriżi tal-assigurazzjoni; filwaqt
li tbiddel il-mudell superviżorju statiku ta' qabel għal approċċ dinamiku u bbażat fuq ir-
riskju, sabiex titjieb il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-kumpaniji. Din tirregola l-adegwatezza
tar-riskju u l-immaniġġjar tal-kapital. Tikkonsolida ulterjorment l-integrazzjoni tas-suq tal-
assigurazzjoni tal-UE u tipproteġi lid-detenturi tal-poloz tal-assigurazzjoni u lill-pretendenti
b'mod aktar effettiv. Finalment, dan għandu jwassal sabiex il-kumpaniji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni tal-UE jkunu jistgħu jikkompetu aħjar fil-livell internazzjonali.
Id-direttivi preċedenti pprevedew skema statika għall-kalkolu tal-marġni ta' solvibbiltà, li
kien ivvalutat fil-konfront tal-volum kummerċjali ġenerali purament abbażi tad-daqs tal-karta
tal-bilanċ. B'kuntrast ma' dan, is-sistema ta' Solvibbiltà II tittratta aktar ir-riskju reali, u
tpoġġi fiċ-ċentru tas-superviżjoni r-riskju individwali ta' kull kumpanija. Issa r-riskji rilevanti
kwantifikabbli kollha jridu jiġu kkunsidrati (tal-anqas ir-riskju tas-suq, ir-riskju tal-kreditu, ir-
riskju tal-assigurazzjoni, u r-riskju operazzjonali). Is-sistema l-ġdida ta' superviżjoni tfisser li
r-riżorsi kapitali tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni huma adegwati biex ikopru r-riskji tagħhom.
Dan għandu jiġi ssupplimentat b'rekwiżit kapitali minimu (RKM).
2. Valutazzjoni
Permezz ta' Solvibbiltà II, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni se jkunu jistgħu jikkompetu b'mod
aktar effettiv fi swieq dejjem aktar globalizzati. Madankollu, l-awtoritajiet superviżorji jibżgħu
li ż-żieda fil-kompetizzjoni tista' twassal għal iktar insolvenzi u tnaqqis fil-fiduċja min-naħa
tal-konsumatur, kif ukoll iżżid il-pressjoni fuq il-kumpaniji tal-assigurazzjoni żgħar u ta' daqs
medju. Fuq medda qasira ta' żmien dan jista' jwassal għal livell ta' protezzjoni aktar baxx għal
riskji kbar fuq perjodu ta' żmien twil (minħabba rekwiżiti ta' kapital ogħla), u l-assiguraturi
jistgħu jirrestrinġu s-sussidjar reċiproku, li jista' jwassal għal żieda f'ċerti primjums. Fl-2011
il-Kummissjoni adottat il-proposta ''Omnibus II'', bil-ħsieb li jiġu kkunsidrati l-arkitettura
superviżorja l-ġdida u b'mod partikolari l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet
tax-Xogħol (EIOPA), li ġiet stabbilita fil-bidu tal-2011. Minħabba l-adozzjoni tardiva tal-
proposta Omnibus II, l-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva Solvibbiltà II ġiet posposta
għall-1 ta' Jannar 2016.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-proċess tal-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-servizzi
finanzjarji jimxi mal-hekk imsejjaħ 'proċess Lamfalussy', li skontu l-Parlament, flimkien mal-
Kunsill, jadotta liġijiet bażiċi (livell 1) skont il-proċedura ta' kodeċiżjoni. Il-Parlament għandu
wkoll rwol ta' skrutinju fl-adozzjoni ta' miżuri ta' livell 2.
Il-Parlament b'mod konsistenti appoġġa l-ħidma tal-Kummissjoni, u f'bosta okkażjonijiet mexxa
diskussjonijiet 'il quddiem u ressaq proposti tiegħu stess sabiex jiċċara l-pożizzjoni tiegħu
(pereżempju biex jiġu imposti limiti fuq l-iskemi ta' rimunerazzjoni fis-settur tal-banek u tal-
investiment). Permezz tal-imġiba proattiva tiegħu, il-Parlament jinsab involut b'mod prominenti
fid-diskussjoni li għaddejja mal-Kummissjoni, il-Kunsill u f'istituzzjonijiet internazzjonali oħra
dwar l-iżvilupp tal-istruttura superviżorja u regolatorja tas-swieq finanzjarji, kif ukoll fit-tiftix
ta' modi biex jiġi evitat ir-riskju sistematiku.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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