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Kontribuzzjonijiet ex-ante tal-2019 għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
(SRF) 

 

Mistoqsijiet u Tweġibiet 
 

Informazzjoni ġenerali dwar il-metodoloġija tal-kalkolu 
 

1. Għaliex il-metodu tal-kalkolu applikat għall-istituzzjoni tiegħi għall-perjodu 
ta’ kontribuzzjoni tal-2019 inbidel meta mqabbel mas-sena li għaddiet? 

 

Il-metodu tal-kalkolu seta’ nbidel minħabba bidliet (a) fid-daqs tal-karta tal-bilanċ tal-

istituzzjoni jew (b) il-mudell tan-negozju tagħha. L-SRB jiddetermina l-metodu tal-kalkolu kif 

ġej: 

 

- Istituzzjonijiet żgħar eliġibbli għal ħlas ta’ ammont f’daqqa: 

o Assi totali < EUR 1 biljun; u 

o Bażi, jiġifieri obbligazzjonijiet totali – fondi proprji – depożiti koperti ≤ 

EUR 300 miljun 
 Kontribuzzjoni 

bażi ≤ EUR 50m EUR 1,000 

EUR 50m < bażi ≤ EUR 100m EUR 2,000 

EUR 100m < bażi ≤ EUR 150m EUR 7,000 

EUR 150m < bażi ≤ EUR 200m EUR 15,000 

EUR 200m < bażi ≤ EUR 250m EUR 26,000 

EUR 250m < bażi ≤ EUR 300m EUR 50,000 

 

- Istituzzjonijiet ta’ daqs medju eliġibbli għal ħlas parzjali f’somma f'daqqa: 
o Assi totali < EUR 3 biljun; 

 Kontribuzzjoni 

parti mill-bażi < EUR 300 miljun EUR 50,000 

EUR 300m < parti mill-bażi 

Kontribuzzjoni 

aġġustata għar-

riskju 

 

- Istituzzjonijiet ikbar mhux eliġibbli għall-ħlas f’somma f'daqqa: 
o Assi Totali > EUR 3 biljun; 

 Kontribuzzjoni 

Totalment 

Kontribut 

aġġustat għar-

riskju 
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- Oħrajn: 
o Għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu ipotekarju ffinanzjati minn bonds koperti u ditti 

ta’ investimenti b’xi servizzi u attivitajiet limitati, tiġi applikata metodoloġija 

speċifika ta’ kalkolu. 
 

2. Irċevejt il-liċenzja bankarja tiegħi fl-2018. Kif se tiġi kkalkulata l-
kontribuzzjoni ex-ante tal-2019 tiegħi? 

 
F’każ li istituzzjoni tkun irċeviet liċenzja bankarja ġdida matul l-2018, skont l-Artikolu 12(1) 

tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/63, kontribuzzjoni parzjali għandha tiġi 

ddeterminata billi tiġi applikata l-metodoloġija stabbilita fit-[Taqsima 2 tar-Regolament 

Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/63] għall-ammont tal-kontribuzzjoni annwali tagħha 

kkalkolat matul il-perjodu kontributorju sussegwenti b’referenza għax-xhur sħaħ tal-perjodu 

kontributorju li għalihom l-istituzzjoni tkun taħt superviżjoni. 

 

3. L-informazzjoni li rċevejt mill-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni tiegħi 
(fattura/anness armonizzat) turi żewġ ammonti differenti: (a) l-ammont 
ikkalkolat fis-sena bażi u (b) l-ammont finali attwali li għandu jitħallas u li 
jikkostitwixxi r-riżultat finali tal-proċess tal-kalkolu. X’inhi d-differenza? 
 

L-ammont finali ta’ kontribuzzjonijiet ex-ante li għandhom jitħallsu għal kwalunkwe sena 

rilevanti jista’ jvarja mill-ammont annwali kkalkulat ta’ bażi fejn il-kalkolu jinkludi t-tnaqqis 
tal-2015. Għal dan il-għan, l-SRB iqis il-kontribuzzjonijiet miġbura mill-Istati Membri 

parteċipanti fl-2015 u ttrasferiti lejn l-SRF 1 ,  billi jnaqqashom fuq bażi ta’ istituzzjoni 

b'istituzzjoni u fuq bażi lineari2. Dan ifisser li fl-2019, fejn applikabbli, ottav tal-kontribuzzjoni 

tal-2015 jitnaqqas mill-ammont dovut mill-istituzzjonijiet ikkonċernati. 

 

Barra minn hekk, l-aġġustamenti finali li ġejjin jistgħu jkunu applikabbli wkoll: 

- Dikjarazzjoniet mill-ġdid u reviżjonijiet: l-ammonti finali li għandhom jitħallsu 

jqisu, fejn rilevanti, id-differenza bejn il-kontribuzzjonijiet annwali kkalkulati u mħallsa 

fil-perjodi ta’ kontribuzzjonijiet preċedenti (2015, 2016, 2017 u 2018) u l-

kontribuzzjonijiet li kellhom jitħallsu wara l-aġġustament tal-kontribuzzjonijiet 

annwali3. 

- Istituzzjonijiet li għadhom kif ġew sorveljati: Jekk jogħġbok irreferi għall-

mistoqsija 2. 

 

4. Nista’ nikkalkula mill-ġdid il-kontribuzzjonijiet tal-2019? Nista’ nbassar l-
ammont li għandu jitħallas fl-2020? 

 
Il-metodoloġija tal-kalkolu hija stabbilita fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 
(UE) 2015/63 u fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/81, iżda xi fatturi 

                                                        
1Skont l-Artikoli 103 u 104 tad-Direttiva 2014/59/UE ("BRRD") u l-Ftehim Intergovernattiv dwar it-trasferiment u 
l-mutwalizzazzjoni tal-kontribuzzjonijiet għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni tal-14 ta’ Mejju 2014. 
2 B’konformità mal-Artikolu 8(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 2015/81. 
3 Skont l-Artikolu 17(3) u (4) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/63. 
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jistgħu jagħmluha diffiċli biex il-kontribuzzjonijiet jiġu kkalkulati mill-ġdid b’mod sħiħ jew 
biex jitbassru, jiġifieri: 

(a) il-metodoloġija tal-kalkolu hija bbażata fuq pożizzjonijiet relattivi; 
(b) il-bażi tal-kalkolu mħallta: l-introduzzjoni gradwali bejn BRRD u SRM (ara l-

mistoqsija 7); 

(c) xi indikaturi tar-riskju għadhom ma ġewx introdotti; u 

(d) l-evoluzzjoni ta’ depożiti koperti. 

Fuq il-bażi tal-metodoloġija tal-kalkolu, l-istituzzjonijiet jistgħu biss parzjalment jikkalkulaw 
mill-ġdid jew ibassru l-kontribuzzjoni ex-ante tagħhom fil-ġejjieni: 

(a) istituzzjonijiet żgħar eliġibbli għal ħlas ta’ somma f’daqqa jistgħu jikkalkulaw mill-

ġdid u jbassru l-kontribuzzjonijiet ex-ante futuri tagħhom billi jirreferu għall-

metodoloġija deskritta fl-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 

(UE) 2015/63; 

(b) istituzzjonijiet ta’ daqs medju eliġibbli għal ħlas ta’ somma f’daqqa parzjali skont l-

Artikolu 8(5) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/81 jistgħu 

jikkalkulaw mill-ġdid jew ibassru kompletament il-parti fissa ta’ somma f’daqqa ta’ 

EUR 50 000; u 

(c) istituzzjonijiet li jħallsu kontribuzzjoni aġġustata għar-riskju jaf ma jkunux jistgħu 

jikkalkulaw mill-ġdid b’mod sħiħ jew ibassru l-kontribuzzjonijiet futuri tagħhom, 

minħabba l-fatturi msemmija hawn fuq. 

Fl-aħħar nett, fil-perjodi ta’ kontribuzzjoni tal-2017, l-2018 u l-2019, l-SRB, flimkien mal-

awtoritajiet ta' riżoluzzjoni nazzjonali (NRAs), żviluppaw Annessi Armonizzati li jipprovdu lill-

istituzzjonijiet b’informazzjoni ulterjuri fir-rigward tal-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ex-ante. 

 

Fatturi ewlenin tal-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ex-ante tal-2019 
 

IL-LIVELL FIL-MIRA 
 

5.  Għaliex l-SRB iddeċieda li jistabbilixxi l-livell fil-mira tal-SRF fl-2019? 
 
Bil-għan li jintlaħaq mill-inqas 1 % tal-ammont totali ta’ depożiti koperti fiż-żona tal-euro sal-

31 ta' Diċembru 2023, l-SRB iddeċieda li jistabbilixxi l-livell fil-mira tal-2019 għal ottav ta’ 

1.15 % tal-ammont medju ta’ depożiti koperti fl-2018 (ikkalkulat kull tliet xhur) tal-

istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha awtorizzati fiż-żona tal-euro. 

 

L-SRB qies ir-rata tat-tkabbir annwali tad-depożiti koperti fiż-żona tal-euro fis-snin 

preċedenti. It-tkabbir ta’ depożiti koperti fl-2018 kien ta’ 2.7 %, li jindika li r-rata ta’ tkabbir 

ta’ depożiti koperti qed tonqos meta mqabbla mas-sena ta’ qabel. Fl-2017, ir-rata ta’ tkabbir 

(meta mqabbla mal-2016) kienet ta’ 3.2 % filwaqt li fl-2016 ir-rata ta’ tkabbir (meta mqabbla 

mal-2015) kienet ta’ 2.2 %. Ir-rata medja ta’ tkabbir ta’ depożiti koperti bejn l-2015 u l-2018 

hija ta’ 2.7 %. 

 

Fil-proċess tal-istabbiliment tal-livell fil-mira annwali għall-2019, l-SRB ivvaluta wkoll 
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il-fażi taċ-ċiklu tan-negozju u l-impatt proċikliku potenzjali li l-kontribuzzjonijiet jista’ 

jkollhom fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-istituzzjonijiet kontributuri.  Barra minn hekk, l-SRB 

kellu l-għan li jifrex il-kontribuzzjonijiet fil-ħin bl-aktar mod ibbilanċjat possibbli. 

 

Minħabba li l-koeffiċjent użat biex jiġi stabbilit il-livell fil-mira tal-2019 inżamm stabbli meta 

mqabbel mas-sena ta’ qabel b’1.15 %, iż-żieda fil-livell fil-mira tal-2019 (meta mqabbel mal-

livell fil-mira tal-2018) hija ugwali għar-rata ta’ tkabbir tad-depożiti koperti fiż-żona tal-euro, 

jiġifieri 2.7 %. 

 
6. X’se jkun il-livell fil-mira fl-2020? 

 

Bħal kull sena, meta jiġi stabbilit il-livell annwali fil-mira għall-SRF, l-SRB se jqis it-tkabbir 

tad-depożiti koperti fis-snin preċedenti, il-fażi taċ-ċiklu tan-negozju u l-impatt proċikliċi 

potenzjali li l-kontribuzzjonijiet jista’ jkollhom fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-istituzzjonijiet 

kontributuri. L-SRB jistabbilixxi l-livell fil-mira annwali biex jiżgura li l-progress fl-iżvilupp tal-

SRF huwa adegwat sabiex jintlaħaq il-livell fil-mira meħtieġ fit-tmiem tal-perjodu inizjali 

(jiġifieri l-31 ta’ Diċembru 2023). 

 

ISHMA BRRD – SRM 
 

7. X'inhuma l-metodi ta’ kalkolu tal-BRRD u SRMR 4 ? Il-kontribuzzjonijiet 
individwali kif inhuma affettwati mill-piżijiet assoċjati maż-żewġ metodi? 
 

Matul il-perjodu inizjali (2016-2023), il-kontribuzzjonijiet ex-ante huma kkalkulati skont il-

metodoloġija aġġustata 5 . Għall-perjodu ta’ kontribuzzjoni tal-2019, l-istituzzjonijiet 

jikkontribwixxu bħala medja ponderata: 

 
• 26.67 % tal-kontribuzzjonijiet annwali tagħhom ikkalkulati fil-kuntest tal-BRRD (jew 

il-Bażi Nazzjonali6); u 
 

• 73.33 % tal-kontribuzzjonijiet annwali tagħhom ikkalkulati fl-ambitu tal-SRMR (jew 
il-Bażi taż-żona tal-euro7). 

 
Għall-kalkolu tal-parti tal-kontribuzzjonijiet annwali fl-ambitu tal-BRRD (jew il-Bażi 
Nazzjonali), titqies biss data minn istituzzjonijiet li huma awtorizzati fit-territorju ta’ dak l-

Istat Membru parteċipanti. Id-data minn istituzzjonijiet li huma awtorizzati fit-territorji ta’ 

Stati Membri parteċipanti oħra, tibqa’ mhux meqjusa. Għaldaqstant, l-ammont fil-mira 

annwali huwa definit fuq Bażi Nazzjonali. Bl-istess mod, ir-riskju relattiv u d-daqs relattiv ta’ 

istituzzjoni huma evalwati biss meta mqabbla mar-riskju u d-daqs tal-istituzzjonijiet 

awtorizzati fit-territorju tal-istess Stat Membru parteċipanti. 

                                                        
4Ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (Regolament (UE) Nru 806/2014). 
5 Il-metodoloġija aġġustata hija deskritta fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill 
(UE) 2015/81. 
6 Ikkalkulati f’konformità mal-Artikolu 103 tad-Direttiva 2014/59/UE u l-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat tal-
Kummissjoni (UE) Nru 2015/63. 
7 Ikkalkulat skont l-Artikoli 69 u 70 tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 (SRMR) u l-Artikolu 4 tar-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/81. 



 

 

5 

Għall-kalkolu tal-parti tal-kontribuzzjonijiet annwali fl-ambitu tal-SRMR (jew il-bażi taż-
żona tal-euro), id-data mill-istituzzjonijiet kollha awtorizzati fit-territorji tal-Istati Membri 

parteċipanti kollha titqies fil-kalkolu. Għaldaqstant, l-ammont fil-mira annwali, kif ukoll ir-

riskju relattiv u d-daqs tal-istituzzjonijiet, huma evalwati bi tqabbil mal-istituzzjonijiet kollha 

fl-Istati Membri kollha parteċipanti. Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet hija l-

istess fiż-żewġ kalkoli. 

 

Fis-snin li ġejjin, il-piż tal-bażi taż-żona tal-euro (jew l-ambitu tal-SRMR) se jiżdied 

gradwalment, u jtemm b’kontribut ta’ 100 % għall-perjodu ta’ kontribuzzjoni tal-2023. 

 

POŻIZZJONI RELATTIVA F’TERMINI TA’ DAQS U RISKJU 
 

8. Għaliex il-kontribuzzjoni individwali tiegħi hija ogħla minn dik  tal-pari li 
għandhom daqs tal-karta tal-bilanċ u struttura ta’ responsabbiltà 
komparabbli? 

 
Kif indikat fit-tweġiba għall-mistoqsija 7, il-kontribuzzjonijiet ex-ante huma l-medja 

ponderata tal-kontribuzzjoni tal-BRRD u l-kontribuzzjoni tal-SRMR. B’mod partikolari, il-

kontribuzzjonijiet ex-ante ta’ istituzzjonijiet aġġustati għar-riskju huma xprunati minn: 

• id-daqs, iddeterminat bħala obbligazzjonijiet totali (TL) li minnhom jitnaqqsu l-fondi 

proprji (OF) nieqes id-depożiti koperti (CD) u mnaqqsa mill-aġġustamenti speċifiċi8; 

• ir-riskju (sakemm għandu jintuża l-approċċ aġġustat għar-riskju). 
 
Għalhekk: 

(a) żewġ istituzzjonijiet identiċi fl-istess Stat Membru, se jħallsu l-istess kontribuzzjoni 
ex-ante (minħabba li l-BRRD tagħhom u, għalhekk, il-komponenti tal-SRMR tagħhom 
se jkunu l-istess); 

(b) żewġ istituzzjonijiet tal-istess Stat Membru li huma differenti f'termini ta’ daqs u/jew 

riskju se jħallsu kontribuzzjoni ex-ante differenti (minħabba li l-kontribuzzjonijiet 

tagħhom tal-BRRD u tal-SRMR se jkunu differenti); u 

(c) żewġ istituzzjonijiet identiċi li joperaw fi Stati Membri differenti se jkollhom l-istess 
kontribuzzjoni tal-SRMR, iżda l-kontribuzzjoni tal-BRRD tagħhom tista’ tkun differenti. 
Dan jista’ jirriżulta minħabba (i) livelli fil-mira tal-BRRD differenti fl-Istati Membri 
u/jew (ii) pożizzjonijiet relattivi differenti tal-istituzzjonijiet (f’termini ta’ daqs u/jew 
riskju) fil-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom. 

 

9.  Il-karta tal-bilanċ tiegħi tal-2017 naqset, iżda qed inħallas aktar mis-sena li 
għaddiet. Għaliex? 

 

Kif ġie indikat fit-tweġiba għall-mistoqsija 8, il-kontribuzzjonijiet ex-ante tal-2019 huma l-

medja ponderata tal-kalkoli kkalkulati fl-ambitu tal-BRRD u tal-SRMR u huma prinċipalment 

xprunati minn: 

(a) il-livell(i) fil-mira (rispettiv/i); 

(b) il-pożizzjoni relattiva, f’termini ta’ daqs u riskju, meta mqabbla mal-bqija tal-

istituzzjonijiet fl-Istat Membru speċifiku jew fiż-żona tal-euro. 

                                                        
8Aġġustamenti speċifiċi ġew iddefiniti fl-Artikolu 5 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/63. 
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Kull tnaqqis fid-daqs u/jew titjib fir-riskju se jwassal għal kontribuzzjoni ex-ante aktar baxxa, 

sakemm, ma jkun hemm l-ebda bidla f’xi wieħed mill-fatturi l-oħra li jistgħu jikkanċellaw dan 

it-titjib. 

 

Pereżempju, fl-ambitu tal-BRRD, jekk il-livell fil-mira jibqa’ kostanti u l-ebda wieħed mill-pari 

nazzjonali ma jara xi bidla fid-daqs jew fir-riskju tiegħu, tnaqqis sinifikanti tal-

obbligazzjonijiet totali jew tal-pożizzjoni ta’ riskju ta’ istituzzjoni se jirriżulta fi tnaqqis 

sinifikanti fil-kontribuzzjoni individwali. Madankollu, jekk, simultanjament, il-livell fil-mira 

jiżdied b’mod sostanzjali u/jew id-daqs/ir-riskju tal-parti l-kbira tal-pari nazzjonali jonqsu, il-

kontribuzzjoni individwali tista’ tiżdied (minkejja d-daqs/il-pożizzjoni tar-riskju mnaqqsa tal-

istituzzjoni). 

 

Għalhekk, biex jiġi evalwat jekk tnaqqis fid-daqs/fil-pożizzjoni tar-riskju jwassalx għal 

tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet ex-ante, il-bidliet relattivi fid-daqs/riskju tal-istituzzjonijiet l-

oħra kollha fl-Istat Membru li fih topera l-istituzzjoni (għall-ambitu tal-BRRD) u fiż-żona tal-

euro (għall-ambitu tal-SRMR) għandhom jiġu analizzati. 

 

FATTUR TA’ AĠĠUSTAMENT GĦAR-RISKJU 
 

10.  Il-metodoloġija tal-kalkolu hija kompluta għall-kalkolu tal-
kontribuzzjonijiet aġġustati għar-riskju? 

 

Il-proċedura għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet annwali tal-istituzzjonijiet hija stabbilita fl-

Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/63: 
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ANNESS I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/63 

Pilastru Indikatur 

Piżijiet ta’ 

indikaturi 

fil-Pilastru 

Piż tal-

Pilastru 

PILASTRU I: 

Skopertura għar-

riskju 

Fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli miżmuma mill-

istituzzjoni li jaqbżu l-MREL 

25 % 

50 % Proporzjon ta’ ingranaġġ 25 % 

Kapital tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni (CET1) 25 % 

Skopertura Totali għar-Riskju diviża bl-Assi Totali 25 % 

PILASTRU II:  

Stabbiltà u varjetà 

tas-sors ta’ 

finanzjament 

Proporzjon ta’ Ffinanzjar Stabbli nett 50 % 

20 % 
Proporzjon tal-Kopertura tal-Likwidità 50 % 

PILASTRU III:  

L-importanza ta’ 

istituzzjoni għall-

istabbiltà tas-sistema 

finanzjarja jew l-

ekonomija 

Sehem ta’ self interbankarju u depożiti fl-Unjoni Ewropea 100 % 10 % 

PILASTRU IV: 

Indikaturi ta’ riskju 

addizzjonali li 

għandhom jiġu 

ddeterminati mill-

awtorità tar-

riżoluzzjoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi mwieżna għar-riskju tas-suq diviżi bl-Assi Totali 4.5 % 

20 % 

Assi mwieżna għar-riskju għar-riskju tas-suq diviżi bis-CET1 4.5 % 

Assi mwieżna għar-riskju għar-riskju tas-suq diviżi bl-

iskopertura totali għar-riskju 

4.5 % 

Ammont nominali li ma jidhirx fil-karta tal-bilanċ diviż bl-

Assi Totali 

4.5 % 

Ammont nominali li ma jidhirx fil-karta tal-bilanċ diviż bis-

CET1 

4.5 % 

Ammont nominali li ma jidhirx fil-karta tal-bilanċ diviż bl-

iskopertura totali għar-riskju 

4.5 % 

Skopertura ta' derivattivi diviżi bl-Assi Totali 4.5 % 

Skopertura ta' derivattivi diviżi bis-CET1 4.5 % 

Skopertura ta' derivattivi diviżi bl-iskopertura totali għar-

riskju 

4.5 % 

Kumplessità u riżolvibbiltà 4.5 % 

Sħubija fi Skema ta’ Protezzjoni Istituzzjonali 45 % 

Estensjoni ta’ appoġġ finanzjarju straordinarju pubbliku 

preċedenti 
10 % 

 

Madankollu, il-proċedura għadha mhijiex kompluta għall-indikaturi enfasizzati bl-aħmar. 

Minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ data armonizzata li tirriżulta mir-rekwiżiti ta’ 

rapportar superviżorju u, minħabba l-fatt li r-rekwiżit minimu għal fondi proprji u 

obbligazzjonijiet eliġibbli (MREL) għadu ma ġiex iddeterminat għall-istituzzjonijiet kollha fl-

Istati Membri parteċipanti, l-SRB sa issa ma kienx jirrikjedi li l-istituzzjonijiet jipprovdu 

informazzjoni dwar: 

- Pilastru tar-Riskju I: Fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli tal-istituzzjoni f'eċċess 

tal-MREL; 

- Pilastru tar-Riskju II: Proporzjon ta’ ffinanzjar stabbli nett (NSFR); 

- Pilastru tar-Riskju IV: kumplessità u riżolvibbiltà. 
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Meta jitqiesu dawn kollha, l-SRB stabbilixxa l-piżijiet li ġejjin (il-piżijiet li nbidlu bħala 
konsegwenza li ma jintużawx l-indikaturi kollha enfasizzati bl-aħmar hawn taħt): 
 

Il-perjodu ta’ kontribuzzjoni tal-2019 

Pilastru Indikatur 

Piżijiet ta’ 

indikaturi 

fil-Pilastru 

Piż tal-

Pilastru 

PILASTRU I: 

Skopertura għar-

riskju 

Proporzjon ta’ ingranaġġ 33 % 
50 % 

 
Kapital tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni (CET1) 33% 

Skopertura Totali għar-Riskju diviża bl-Assi Totali 33 % 

PILASTRU II:  

Stabbiltà u varjetà 

tas-sors ta’ 

finanzjament 

Proporzjon tal-Kopertura tal-Likwidità 100 % 20 % 

PILASTRU III: 

L-importanza ta’ 

istituzzjoni għall-

istabbiltà tas-sistema 

finanzjarja jew l-

ekonomija  

Sehem ta’ self interbankarju u depożiti fl-Unjoni Ewropea  100 % 10 %  

PILASTRU IV: 

Indikaturi ta’ riskju 

addizzjonali li 

għandhom jiġu 

ddeterminati mill-

awtorità tar-

riżoluzzjoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi mwieżna għar-riskju għar-riskju tas-suq diviżi bl-Assi 

Totali 
5 % 

20 % 

Assi mwieżna għar-riskju għar-riskju tas-suq diviżi bis-CET1 5 % 

Assi mwieżna għar-riskju għar-riskju tas-suq diviżi bl-

iskopertura totali għar-riskju 

5 % 

Ammont nominali li ma jidhirx fil-karta tal-bilanċ diviż bl-

Assi Totali 

5 % 

Ammont nominali li ma jidhirx fil-karta tal-bilanċ diviż bis-

CET1 

5 % 

Ammont nominali li ma jidhirx fil-karta tal-bilanċ diviż bl-

iskopertura totali għar-riskju 

5 % 

Skopertura ta' derivattivi diviżi bl-Assi Totali 5 % 

Skopertura ta' derivattivi diviżi bis-CET1 5 % 

Skopertura ta' derivattivi diviżi bl-iskopertura totali għar-

riskju 

5 % 

Sħubija fi Skema ta’ Protezzjoni Istituzzjonali 45 % 

Estensjoni ta’ appoġġ finanzjarju straordinarju pubbliku 

preċedenti 
10 % 
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Informazzjoni ġenerali dwar il-fatturar /qsim ta’ informazzjoni 
 

11.  X'inhu /x’jista’ jinqasam mal-istituzzjonijiet? 

 

L-NRAs ta’ kull Stat Membru huma responsabbli għan-notifika tal-kontribuzzjonijiet ex-ante 

dovuti mill-istituzzjonijiet fil-mandat tagħhom (skadenza 1 ta' Mejju). 

 

Barra minn hekk, b’kooperazzjoni mal-NRAs, l-SRB ilu mill-2017 iħejji d-dokumenti li ġejjin 

(li għandhom jinqasmu mal-istituzzjonijiet): 

 

- Deċiżjoni Ewlenija: Dan id-dokument jiġbor fil-qosor ir-regolament dwar il-

kontribuzzjonijiet ex-ante, inkluż il-kamp ta' applikazzjoni, id-data użata għall-

kalkolu, il-metodoloġija tal-kalkolu u l-mod kif l-SRB jikkomunika r-riżultati lill-NRAs. 

Dan id-dokument huwa l-istess għal kull istituzzjoni. 

- Anness Armonizzat: Dan id-dokument jipprovdi dettalji dwar il-passi tal-kalkolu użati 

biex jiddeterminaw l-kontribuzzjoni ex-ante. Dan id-dokument huwa speċifiku għall-

istituzzjoni. 

 

Barra minn hekk, f’konformità mas-sena li għaddiet, l-SRB se jippubblika xi fatti ta’ sommarju 

ewlenin dwar iċ-ċiklu ta’ kontribuzzjoni ex-ante tal-2019, kif ukoll informazzjoni statistika 

aggregata dwar ir-riżultati tal-kalkoli, fuq is-sit web tal-SRB. 

 


