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Kisbiet fl-2018

Il-qadi ta’ rwol ċentrali fir-regolamentazzjoni
u fil-qafas tal-politika, bl-iżvilupp u ż-żamma
tal-Ġabra Unika tar-Regoli
Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni
tal-qafas regolatorju
F’Ottubru 2018, l-EBA ppubblikat rapport dwar
il-monitoraġġ tal-impatt tal-implimentazzjoni
tal-qafas regolatorju finali Basel III fl-UE. Irrapport fih analiżi tal-impatt fuq il-kapital totali
minimu meħtieġ li jirriżulta mir-riskju ta’ kreditu,
riskju operazzjonali, riformi ta’ proporzjon talingranaġġ u l-parti tal-output. L-EBA kienet attiva
wkoll fl-għoti ta’ input bikri lill-Kumitat ta’ Basel
dwar is-Superviżjoni Bankarja (BCBS) qabel
l-iżvilupp ta’ standards superviżorji, permezz ta’
attivitajiet ġodda ta' ġbir tad-data li jippermettu
valutazzjoni aħjar tal-politiki proposti.

Monitoraġġ kontinwu
tal-ħruġ tal-kapital
L-EBA ilha tivvaluta t-termini u l-kundizzjonijiet
ta’ formoli ġodda ta’ strumenti CET1 li nħarġu
mill-istituzzjonijiet tal-UE biex jiġu identifikati
d-dispożizzjonijiet li l-EBA tqis li jikkontradixxu
l-kriterji ta’ eleġibbiltà. F’kooperazzjoni malawtoritajiet kompetenti, l-EBA qed twettaq ukoll
rieżami ta’ strumenti qabel is-CRR. Ir-riżultati
ewlenin tax-xogħol ta’ monitoraġġ huma riflessi
fir-rapport ta’ CET1, li ġie ppubblikat għallewwel darba fl-2017 u ġie aġġornat f’nofs l-2018.
Barra minn hekk, l-EBA irreżaminat it-23 ħruġ
ta’ AT1 għal total ta’ EUR 11.41 biljun fir-rapport
tagħha ta’ AT1.

Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’
IFRS 9
F’Diċembru 2018, l-EBA ppubblikat rapport
dwar l-ewwel osservazzjonijiet tagħha dwar
l-impatt u l-implimentazzjoni ta’ Standard
Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRS)
9 mill-istituzzjonijiet tal-UE. Id-data inkluża

fir-rapport inġabret permezz ta’ mudelli ta’
rapportar superviżorju li ġew ippreżentati
mill-istituzzjonijiet u ġiet issuplimentata
b’informazzjoni dwar id-divulgazzjoni pubblika,
fejn meħtieġ.

It-titjib taċ-ċarezza fir-rigward
tar-rekwiżiti tal-kapital minimu
għar-riskju ta’ kreditu
L-EBA għamlet enfasi fuq iż-żieda taċ-ċarezza
tal-qafas Ewropew, b’fokus partikolari fuq iddispożizzjonijiet tas-CRR fir-rigward tal-qafas ta’
mitigazzjoni ta’ riskju ta’ kreditu (CRM), kif ukoll
fuq l-armonizzazzjoni ta’ prattiki fir-rigward talidentifikazzjoni ta’ oġġetti assoċjati ma’ riskju
partikolarment għoli skont l-Artikolu 128(3) tasCRR. B’hekk, f’Marzu 2018, l-Awtorità ppubblikat
rapport dwar il-valutazzjoni tal-qafas attwali tasCRM u ħarġet linji gwida dwar l-ispeċifikazzjoni
tat-tipi ta’ skoperturi li għandhom jiġu assoċjati
ma’ riskju għoli.

Il-kontinwazzjoni tat-tiswija u
l-benchmarking ta’ mudelli interni
L-EBA wettqet l-eżerċizzji tal-benchmarking
superviżorji annwali tagħha, bl-għan li jiġu
identifikati outliers fil-kalkolu ta’ assi ppeżati
skont ir-riskju bl-użu ta’ mudelli interni. L-EBA
ppubblikat ir-rapporti orizzontali li jiġbru filqosor is-sejbiet ewlenin għar-riskju ta’ kreditu
u r-riskju tas-suq. Fir-rigward tar-riskju ta’
kreditu, ir-rapport tal-2018 ippreżenta għallewwel darba riżultati kemm dwar portafolli
b’riskju għoli ta’ inadempjenza kif ukoll portafolli
b’riskju baxx ta’ inadempjenza. Ir-rapport dwar
ir-riskju tas-suq seta’ jikkwantifika l-livelli ta’
riskju għat-tipi differenti tal-prodott, li jindika li
l-istrumenti tar-rata tal-imgħax juru l-iktar livell
baxx ta’ dispersjoni.
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L-implimentazzjoni tal-istandards
tar-riskju tal-kreditu tal-kontroparti
u tar-riskju tas-suq riveduti fl-UE

Id-dettalji
tal-eżerċizzji
tal-benchmarking
annwali huma inklużi fl-istandards tekniċi
ta’ implimentazzjoni (ITS) li jispeċifikaw ilportafolli tal-benchmarking u l-istruzzjonijiet
tar-rapportar li għandhom jiġu applikati.
F’Ġunju 2018, l-EBA ppubblikat l-aġġornament
annwali tagħha għal dawn l-ITS, billi ddefinixxiet
il-portafolli tal-benchmarking għall-eżerċizzju
tal-benchmarking tal-2019.

Wara konsultazzjoni dwar id-dokument ta’
diskussjoni tagħha dwar l-implimentazzjoni flUE tal-oqfsa ta’ riskju tas-suq u tar-riskju talkreditu tal-kontroparti riveduti, l-EBA rċiviet
14-il rispons, minbarra l-feedback mill-Grupp
tal-Partijiet Bankarji Interessati (BSG) tagħha.
Id-dokument ta’ diskussjoni ressaq proposti
inizjali u fehmiet preliminari dwar kif jiġu
indirizzati tmien mandati fil-proposta ta’ CRR2,
tnejn fuq is-SA-CCR (approċċ standardizzat
għar-riskju tal-kreditu tal-kontroparti) u sitta
dwar il-FRTB (Rieżami Fundamentali talPortafoll tan-Negozjar).

Ix-xogħol fuq l-identifikazzjoni ta’ tnaqqis firritmu ekonomiku u l-impatt tiegħu fuq l-istimi
LGD ġie ffinalizzat bħala l-aħħar element talpjan direzzjonali ta’ IRB. Huma pprovduti kjarifiki
fl-abbozz finali ta’ RTS dwar l-ispeċifikazzjoni
tan-natura, is-severità u d-durata ta’ tnaqqis firritmu ekonomiku ppubblikat f’Novembru 2018,
u fil-linji gwida tal-EBA dwar stima ta’ LGD ta’
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku ppubblikati fil-bidu
tal-2019.
Figura 1:

Pjan direzzjonali tal-EBA dwar tiswija ta’ mudell intern

DIĊ. 2013

- Analiżi tas-sorsi
tal-varjabbiltà ta’ RWA

MAR. 2015

Rapporti dwar
il-komparabilità
tar-RWAs

Dokument ta’ Diskussjoni
dwar il-futur tal-approċċ
IRB

- Fażi 1
FRAR 2016

- Fażi 2

Rapport dwar il-pjan
direzzjonali tal-IRB u
Opinjoni dwar
l-implimentazzjoni

- Fażi 3
- Fażi 4
- Implimentazzjoni

LUL. 2016

SETT. 2016

RTS dwar il-metodoloġija ta’ valutazzjoni tal-IRB

RTS dwar il-livell limitu ta'
materjalità u GL dwar
id-definizzjoni tal-inadempjenza

MAR. 2019

GL dwar l-istima
tal-LGD ta’ tnaqqis
fir-ritmu ekonomiku

NOV. 2017

GL dwar PD, LGD u
skoperturi inadempjenti

MAR. 2018

Rapport dwar is-CRM
għal SA u F-IRB

NOV. 2018

RTS dwar it-tnaqqis
fir-ritmu ekonomiku

DIĊ. 2020
DIĊ. 2019

GL dwar is-CRM għal
A-IRB
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L-armonizzazzjoni tal-qafas talesternalizzazzjoni

Il-kontribut għall-pjan ta’ azzjoni ta’
Unjoni tas-Swieq Kapitali

Fl-2017, l-EBA indirizzat l-ispeċifiċitajiet talesternalizzazzjoni għall-cloud billi żviluppat
rakkomandazzjonijiet dwar l-esternalizzazzjoni
għal fornituri tas-servizz tal-cloud. Irrakkomandazzjonijiet żguraw li l-istituzzjonijiet
u l-fornituri tas-servizz setgħu jiddependu millaspettattivi ta’ superviżjoni definiti fir-rigward
tal-esternalizzazzjoni għal fornituri tas-servizz
tal-cloud, billi neħħew l-inċertezza dwar l-użu
tas-servizzi tal-cloud. Ir-rakkomandazzjonijiet
ġew integrati fil-linji gwida preżenti u sejrin jiġu
revokati meta l-linji gwida riveduti jidħlu fis-seħħ
fit-30 ta’ Settembru 2019.

F’Ġunju 2018, wara sejħa għal parir millKummissjoni Ewropea, l-EBA ppubblikat rapport
u rakkomandazzjoni dwar l-adozzjoni possibbli
ta’ Noti Assigurati Ewropej għall-SMEs u qafas
legali ta’ self infrastrutturali. L-Awtorità tat parir
kontra l-ħolqien ta’ qafas leġiżlattiv bħal dan f’dan
l-istadju u tat parir lill-Kummissjoni Ewropea biex
tesplora l-merti ta’ qafas leġiżlattiv dedikat għal
bonds sostnuti b'self ta’ finanzjament ta’ proġetti
ta’ kwalità għolja.

Il-linji gwida jkopru l-proċess kollu talesternalizzazzjoni, mill-analiżi tar-riskju inizjali
sad-dħul f’kuntratt ta’ esternalizzazzjoni u l-ħruġ
minn arranġamenti eżistenti. L-istituzzjonijiet
m’għandhomx biss jivvalutaw ir-riskji ta’
esternalizzazzjoni ta’ funzjoni iżda wkoll il-ħila
tal-fornitur tas-servizz li jwettaq il-funzjoni.

Il-monitoraġġ ta’ prattiki ta’ remunerazzjoni
L-EBA analizzat xejriet fir-rigward ta’ persuni li
jaqilgħu pagi għoljin abbażi ta’ ċifri għas-sena
finanzjarja 2017, u sejra tippubblika r-rapport
tagħha fil-bidu tal-2019. Iż-żieda globali ta’
262 persuna li jaqilgħu pagi għoljin hija dovuta
prinċipalment għal żieda ta’ persuni li jaqilgħu
pagi għoljin f’diversi Stati Membri, filwaqt li fi
ftit Stati Membri oħra, in-numru ta’ persuni li
jaqilgħu pagi għoljin naqas xi ftit. Il-perċentwal
ta’ persuni li jaqilgħu pagi għoljin li huma
persunal identifikat naqas xi ftit: 86.89 % fl-2017
meta mqabbel ma’ 89.47 % fl-2016.
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L-implimentazzjoni tal-qafas tattitolizzazzjoni (STS) ġdid
Is-sena 2018 kienet kruċjali għall-implimentazzjoni
tar-regoli l-ġodda tal-UE dwar it-titolizzazzjoni.
Skont il-qafas il-ġdid tat-titolizzazzjoni, l-EBA
rċeviet 28 mandat regolatorju. Irnexxielha tikseb
riżultati fuq ħamsa minn dawn, inkluż il-linji
gwida dwar l-interpretazzjoni tal-kriterji tal-STS
kemm għal karta kummerċjali garantita b’assi
(ABCP, asset-backed commercial paper) kif ukoll
għal titolizzazzjonijiet mhux ABCP, l-abbozz talistandards tekniċi dwar l-omoġenità u l-abbozz
dwar l-istandards tekniċi dwar ir-ritenzjoni tarriskju, li l-għan tagħhom huwa li jarmonizzaw irrekwiżiti dwar dan is-suġġett biex jgħinu jiżguraw
applikazzjoni konsistenti mill-istituzzjonijiet. Irregoli komuni l-ġodda tal-UE dwar it-titolizzazzjoni
u r-rekwżiti tal-kapital dwar it-titolizzazzjoni ser
isiru applikabbli fl-1 ta’ Jannar 2019.

Il-mitigazzjoni u l-ġestjoni ta’ riskji tal-ICT
u ċ-ċibersigurtà
Il-kumplessità tar-riskji tal-ICT qiegħda tiżdied
bħall-frekwenza ta’ inċidenti relatati mal-ICT
(inkluż dawk ċibernetiċi). L-EBA wettqet ix-xogħol
tagħha fuq ir-riskji tal-ICT fl-2018 f’konformità
mat-talbiet fil-pjan ta’ azzjoni FinTech talKummissjoni Ewropea ppubblikat f’Marzu 2018.
L-ewwel eżitu kien sett ta’ linji gwida dwar ilġestjoni tar-riskju tal-ICT u tas-sigurtà, bl-għan
li jimmitigaw ir-riskji tal-ICT għall-istituzzjonijiet
finanzjarji kollha. Dawn il-linji gwida jistabbilixxu
r-rekwiżiti għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu, idditti tal-investiment u l-fornituri tas-servizz talpagament dwar il-mitigazzjoni u l-ġestjoni tarriskji tagħhom tal-ICT, u jimmiraw li jiżguraw
approċċ konsistenti u robust fis-Suq Uniku. Ilkonsultazzjoni pubblika dwar l-abbozz tal-linji
gwida tnediet fit-13 ta’ Diċembru 2018 u l-linji
gwida finali huma mistennija li jiġu ppubblikati fi
Q3 2019.
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Il-promozzjoni ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet effiċjenti u
koordinata ta’ riżoluzzjoni
Manwal ta’ valutazzjoni
L-EBA żviluppat manwal dwar il-valutazzjoni
għal skopijiet ta’ riżoluzzjoni, li ser jiġi adottat
fil-bidu tal-2019. L-adozzjoni tal-manwal issegwi
l-attività regolatorja li twettaq l-EBA fil-qasam
tal-valutazzjoni għar-riżoluzzjoni, li tirriżulta
f’RTS dwar il-valutazzjoni qabel ir-riżoluzzjoni,
RTS dwar il-valutazzjoni wara r-riżoluzzjoni,
RTS dwar il-valutazzjoni ta’ responsabbiltajiet
derivattivi għal skopijiet ta’ rikapitalizzazzjoni
interna u RTS dwar stimaturi indipendenti.

Figura 2:

Il-konverġenza f’approċċi ta’ riżoluzzjoni
li jiffukaw fuq il-funzjonament ta’ kulleġġi
u l-monitoraġġ tal-progress dwar irrisolvibbiltà fl-UE kollha
L-EBA ppubblikat l-ewwel rapport tagħha dwar
il-funzjonament ta’ kulleġġi ta’ riżoluzzjoni
f’Lulju 2018. Ir-rapport ikopri kulleġġi magħżula
miċ-ċiklu ta’ riżoluzzjoni tal-2017 iżda ma
jirrappurtax dwar attivitajiet ta’ ppjanar ta’
riżoluzzjoni barra mill-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni.
Dan jimmira li jipprovdi ħarsa ġenerali taxxogħol u tal-output tal-kulleġġi, u l-aspetti
operattivi, sabiex jidentifika l-progress miksub u
l-oqsma għal titjib, filwaqt li tiżdied it-trasparenza
għall-partijiet ikkonċernati.

Stadji tal-proċess ta’ valutazzjoni

Valutazzjoni wara
r-riżoluzzjoni

Valutazzjoni qabel ir-riżoluzzjoni

Valutazzjoni 1

Valutazzjoni 2

Valutazzjoni 3

Kondizzjonijiet
għar-riżoluzzjoni jew
punt ta’ nonvijabbiltà

Użu ta’ għodod
tar-riżoluzzjoni

Valutazzjoni
tad-differenza
fit-trattament, l-ebda
kreditur ma jmur agħar

2018

Proċess ta’
valutazzjoni

Tħejjija

Ħatra ta’ stimatur
Rapport ta’
valutazzjoni

Kusiderazzjonijiet
tekniċi tas-sistema ta’
informazzjoni
maniġerjali (għadhom
fi progress)

2019

Il-promozzjoni tal-konverġenza tal-prattiki superviżorji
Is-sostenn ta’ implimentazzjoni aħjar
tal-Pilastru 2 fl-UE: il-pjan direzzjonali
tal-Pilastru 2 tal-EBA
F’Lulju 2018, l-EBA temmet stadju importanti
fil-pjan direzzjonali tagħha tal-Pilastru 2, bilpubblikazzjoni ta’ pakkett ta’ tliet linji gwida
riveduti mmirati biex itejbu aktar il-ġestjoni
tar-riskju tal-istituzzjonijiet u l-konverġenza fil-
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proċess ta’ reviżjoni u evalwazzjoni superviżorji
(SREP). It-tliet linji gwida riveduti jiffukaw fuq
il-ġestjoni tal-istituzzjonijiet tar-riskju tar-rata
tal-imgħax fil-portafoll bankarju (il-linji gwida
IRRBB) u l-ittestjar tal-istress (linji gwida dwar
l-ittestjar tal-istress tal-istituzzjonijiet), u fuq ilproċeduri komuni u l-metodoloġiji għas-SREP
(il-linji gwida SREP).
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Il-valutazzjoni tal-ekwivalenza ta’
pajjiż terz

Il-valutazzjoni tal-konverġenza
tal-prattiki superviżorji

Ix-xogħol tal-EBA dwar il-valutazzjoni talekwivalenza ta’ pajjiżi terzi jiffoka fuq żewġ
oqsma ewlenin: il-valutazzjoni ta’ segretezza
professjonali u sistemi ta’ kunfidenzjalità ta’
awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi, u l-valutazzjoni taloqfsa regolatorji u superviżorji ta’ ġurisdizzjonijiet
ta’ pajjiżi terzi. S’issa, 42 awtorità minn
24 ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ġew ivvalutati
bħala li għandhom sistemi ta’ kunfidenzjalità
ekwivalenti.

L-iżvilupp tal-politika fil-qasam tal-prattiki
superviżorji huwa xprunat l-aktar mill-EBA
li tindirizza l-ħtiġijiet superviżorji u l-oqsma
fejn hija meħtieġa aktar konverġenza. F’forom
ġenerali, ix-xogħol tal-konverġenza huwa rabta
importanti għax-xogħol tal-politika. Pereżempju,
il-biċċa l-kbira tal-oqsma identifikati bħala li
jeħtieġu aktar progress fil-valutazzjonijiet talkonverġenza tal-2016 u l-2017 ġew koperti fixxogħol tal-politika tal-EBA fuq il-Pilastru 2, u
dan wassal għall-pubblikazzjoni tal-linji gwida
SREP riveduti fl-2018. Bl-istess mod, iż-żjarat
ta’ konverġenza bilaterali tal-2018 irriżultaw
f’rabta ta' feedback li ser tinforma x-xogħol
tal-politika tagħha. Barra minn hekk, it-taħriġ
huwa komponent importanti biex tinkiseb
kultura superviżorja komuni u biex titrawwem
il-konverġenza fil-prattiki superviżorji. L-EBA
organizzat total ta’ 27 avveniment ta’ taħriġ għal
1 687 persuna li attendew fl-2018.

B’segwitu għas-sejħa tal-Kummissjoni għal
parir, fl-2018, l-EBA pprovdiet l-input tagħha
għall-valutazzjoni ta’ jekk l-oqfsa superviżorji
u regolatorji ta’ numru ta’ pajjiżi terzi kinux
ekwivalenti għal dawk tal-UE.
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L-identifikazzjoni u l-analiżi ta’ xejriet u riskji potenzjali
u vulnerabbiltajiet, u s-sostenn ta’ sforzi biex jiġi riżolt
self improduttiv
Il-monitoraġġ u l-valutazzjoni ta’ żviluppi
fis-settur bankarju tal-UE
Bħala strument ċentrali għall-monitoraġġ tarriskji u tal-vulnerabilitajiet ewlenin tas-sistema
bankarja tal-UE, l-EBA tkompli tipproduċi
r-rapport ta’ valutazzjoni tar-riskju (RAR, risk
assessment report) regolari tagħha. L-RAR tal2018 jiddeskrivi l-iżviluppi u x-xejriet ewlenin fissettur bankarju tal-UE sa mill-aħħar tal-2017 u
jistabbilixxi l-perspettiva tal-EBA dwar ir-riskji u
l-vulnerabbiltajiet ewlenin. Mir-rapport tal-2018,
waslet data minn kampjun ta’ 187 bank minn
25 pajjiż taż-ŻEE li jkopru madwar 80 % tassettur bankarju tal-UE (abbażi ta’ assi totali); din
id-data ġiet issupplimentata minn data tas-suq.
Għodda oħra tal-monitoraġġ importanti li tuża
l-EBA biex tidentifika r-riskji u l-vulnerabbiltajiet
ewlenin hija l-konklużjonijiet tal-RAQ talEBA. L-RAQ huwa eżerċizzju semiannwali li fih
l-EBA tistħarreġ banek u analisti tas-suq, u din
tipprovdi riflessjoni profonda tal-fehmiet talparteċipanti tas-suq dwar żviluppi attwali u li
ġejjin fis-settur bankarju. Fl-2018, in-numru ta’
banek li pprovdew il-fehmiet tagħhom permezz
tal-RAQ żdied għal 53, li jkopri 25 pajjiż.

It-tabella operattiva tar-riskji ta' kull tliet
xhur baqgħet għodda ewlenija li tappoġġja
l-valutazzjoni tar-riskju regolari tal-EBA u
biex tgħin biex tissodisfa r-rwol tagħha bħala
fornitur tad-data. Matul l-2018 kollha, ittabella operattiva tar-riskji b’mod konsistenti
kkonfermat, fir-rigward tas-sistema bankarja
tal-UE, medji ppeżati għall-proporzjon b’tagħbija
sħiħa tas-CET1 ta’ aktar minn 14 %, u proporzjon
NPL li jonqos ta’ inqas minn 3.5 % u profitabilità
limitata ta’ madwar 7 %.
F’Ġunju 2018, l-EBA aġġornat il-gwida
metodoloġika tagħha dwar u lista ta’ indikaturi
tar-riskji u għodod ta’ analiżi tar-riskji ddettaljati.
Din il-verżjoni tal-gwida tal-EBA inkorporat
l-iżviluppi tal-IFRS 9 u għamlet użu mill-qafas
għar-rappurtar superviżorju tal-EBA.
L-EBA kompliet timmonitorja l-kompożizzjoni
ta’ sorsi ta’ finanzjament fl-UE kollha permezz
ta’ analiżi li tħares ’il quddiem ta’ pjanijiet ta’
finanzjament futuri tal-banek u permezz talvalutazzjoni tagħha tal-livell ta’ aggravar ta’
assi. Iż-żewġ rapporti ġew ippubblikati b’mod
simultanju f’Settembru 2018.
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It-Test tal-Istress fl-Ewropa kollha
tal-2018
F’Novembru 2018, l-EBA ppubblikat ir-riżultati
tat-test tal-istress fl-Ewropa kollha tal-2018, li
involva 48 bank minn 15-il pajjiż tal-UE u taż-ŻEE,
li b’mod ġenerali jkopru 70 % tal-assi totali tassettur bankarju tal-UE. L-eżerċizzju tat-test talistress huwa parti mis-sett ta’ għodod superviżorji
użat mill-awtoritajiet kompetenti biex jivvalutaw
ir-reżiljenza tal-banek għal xokkijiet avversi,
biex jidentifikaw oqsma residwali ta’ inċertezza
u biex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid
tad-deċiżjonijiet superviżorju li jiddetermina
azzjonijiet ta’ mitigazzjoni xierqa.

Il-kontribut għall-pjan ta’ azzjoni għallindirizzar ta' self improduttiv fl-Ewropa
Fl-2018, l-EBA kompliet taħdem mal-awtoritajiet
u mal-istituzzjonijiet tal-UE biex tissodisfa
Figura 3:

l-objettivi tal-pjan ta’ azzjoni tal-Kunsill għallindirizzar tal-NPLs fl-Ewropa. L-EBA ppubblikat
ukoll il-mudelli ta’ tranżazzjoni ta’ NPL riveduti
tagħha, wara li rċeviet informazzjoni dwar
l-esperjenzi fil-prattika u feedback ieħor millpartijiet ikkonċernati, kif ukoll linji gwida dwar
id-divulgazzjoni ta’ skoperturi improduttivi u
mrażżna.

L-analiżi ekonomika u r-riċerka
Bl-organizazzjoni mill-ġdid interna riċenti talEBA, unità ġdida fid-Dipartiment tal-Analiżi
Ekonomika u l-Istatistika hija responsabbli millkoordinazzjoni tal-attivitajiet kollha ta’ analiżi
ekonomika u riċerka tal-EBA. Dawn jinkludu
seminars ta’ riċerka darba fix-xahar għallpersunal tal-EBA, l-organizzazzjoni ta’ sessjoni
ta’ ħidma annwali dwar riċerka ta’ politika
tematika, u l-koordinazzjoni tas-serje tadDokument ta’ Ħidma.

NPLs fl-UE — fit-triq għall-irkupru

Analiżi tal-Kwalità tal-Assi
(AQR) tal-BĊE, inkl.
Definizzjonijiet tal-BCBS
applikazzjoni tal-ewwel
tal-NPEs u t-tolleranza
darba tad-definizzjoni ta’
Pubblikazzjoni tad-definizz- NPE
joni tal-EBA ta’ NPE u FBE
Mudelli ta’
Gwida tal-BĊE
tranżazzjoni
dwar l-NPLs
tal-NPL tal-EBA
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BCBS: Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja; BĊE: Bank Ċentrali Ewropew; FBE: skoperturi mrażżna;
NPE: skoperturi improduttivi; NPL: self improduttiv.
Sors tad-Data: IMF / WB, EBA
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It-tisħiħ tar-rwol tal-EBA bħala ċentru tad-data
tal-UE għall-ġbir, it-tixrid u l-analiżi ta’ data dwar
il-banek tal-UE
Il-mixja lejn trasparenza akbar fid-data

EUCLID u r-reġistri tal-EBA

L-EBA ilha tiffoka fuq it-titjib tal-modi li bihom
tippubblika s-sett ta’ data arrikkita dwar l-attività
tal-akbar banek tal-UE, billi żviluppat għodod
analitiċi speċifiċi, billi għenet lis-superviżuri
nazzjonali biex joħolqu t-tabelli operattivi
tagħhom u billi pprovdiet taħriġ speċifiku dwar irrapportar superviżorju u d-data tal-ITS tal-EBA.

L-Infrastruttura Ċentralizzata Ewropea għadData Superviżorja (EUCLID) hija pjattaforma
ġdida tad-data li ser tippermetti lill-EBA tiġbor
data mill-awtoritajiet kompetenti taż-ŻEE għallistituzzjonijiet ta’ kreditu kollha fiż-żona. Dan
ifisser li l-kampjun ta’ istituzzjonijiet li l-EBA
tiġbor id-data għalihom ser jespandi minn
madwar 200 fost l-akbar istituzzjonijiet fiż-ŻEE
għall-univers kollu ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu
u gruppi bankarji fiż-ŻEE. L-għan l-ieħor talpjattaforma huwa li tuża d-data li tasal biex
tiddetermina l-obbligi ta’ rapportar għall-ġbir ta’
data superviżorja.

Għall-ħames sena konsekuttiva, l-EBA ppubblikat
informazzjoni dwar indikaturi tal-importanza
sistemika globali. Din l-informazzjoni hija pass
ulterjuri lejn it-titjib tal-fehim tal-pubbliku
ġenerali dwar istituzzjonijiet sistemikament
importanti, u ċ-ċifri u l-attivitajiet tan-negozju
ewlenin tagħhom. L-EBA aġġornat ukoll il-lista
ppubblikata ta’ istituzzjonijiet sistemikament
importanti oħrajn.

It-titjib tal-ġbir tad-data tal-EBA sabiex
tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni ta’
Basel III fl-UE
Fl-2018, l-EBA rċeviet sejħa għal parir millKummissjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni
tal-aspetti finali u ftehim ta’ Basel III fil-liġi talUE, li ħafna minnhom kienu jeħtieġu tibdil fisCRD u fis-CRR.
Bl-għan li tħejji parir tekniku dwar l-impatt u
l-implimentazzjoni ta’ standards internazzjonali
fl-UE għall-Kummissjoni Ewropea, l-EBA nediet
eżerċizzju ta’ ġbir tad-data fis-sajf tal-2018,
b’mod parallel għall-ġbir tad-data regolari
għall-eżerċizzju ta’ monitoraġġ ta’ Basel biddata ta’ referenza ta’ Q2 2018.
Bħal fis-snin preċedenti, fl-2018, l-EBA
ppubblikat iż-żewġ analiżijiet semiannwali
tagħha tal-impatt tar-regoli ta’ CRD IV CRR/
Basel III fuq il-kapital tal-istituzzjonijiet ta’
kreditu Ewropej, il-proporzjonijiet tal-likwidità
u l-ingranaġġ u n-nuqqasijiet stmati li rriżultaw
minn nuqqas ta’ konverġenza bil-qafas
implimentat b’mod sħiħ. Flimkien mad-data tależerċizzju ta’ trasparenza, l-EBA għamlet ukoll
disponibbli sett ta’ għodod tad-data, li jippermetti
lill-utenti biex jesploraw ċifri kumparabbli bejn
bank u ieħor permezz ta’ mapep u għodod analiċi
tal-Excel.

Matul l-2018 baqa' għaddej xogħol fuq il-bini
ta’ pjattaforma ta’ data master ta’ EUCLID, blinvolviment ta’ għadd ta’ timijiet fi ħdan l-EBA
minbarra l-appoġġ ipprovdut mill-awtoritiajiet
kompetenti. Dan ser jiġi konkluż f’April 2019
meta kemm ir-Reġistru tal-Istituzzjonijiet talPagament kif ukoll ir-Reġistru tal-Istituzzjonijiet
ta’ Kreditu imorru live, u dan jippermetti l-ġbir
ta’ data mill-awtoritajiet kompetenti kollha tażŻEE.

L-eżerċizzju ta’ trasparenza fl-UE kollha
tal-2018
It-titjib tat-trasparenza tas-settur bankarju
Ewropew permezz tad-divulgazzjoni ta’ data
individwali dwar il-banek tal-UE u taż-ŻEE huwa
wieħed mill-objettivi ewlenin tal-eżerċizzju ta’
trasparenza fl-UE kollha, li jitwettaq mill-EBA
fuq bażi annwali.
L-eżerċizzju tal-2018 kien jiddependi biss minn
data ta’ rapportar superviżorju. Ġiet inkluża
data minn 130 bank minn 25 Stat Membru
tal-UE u l-pajjiżi taż-ŻEE. L-EBA wettqet
l-ipproċessar tad-data u d-divulgazzjoni taċċifri f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti.
Matul l-eżerċizzju tal-2018, l-EBA rċeviet u
ppubblikat bħala medja aktar minn 7 000 punt ta'
data għal kull bank. Sabiex tiffaċilita l-analiżi taċċifri tat-trasparenza, l-EBA għamlet disponibbli,
flimkien mar-riżultati tal-banek individwali u
l-bażi tad-data sħiħa, sett ta’ għodod interattivi
sabiex tiġi aċċessata d-data.
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Kif jaħdem l-eżerċizzju ta’ trasparenza

Tnedija tal-eżerċizzju ta’
trasparenza fl-UE kollha

EBA
kondiviż mal-banek permezz tas-CAs
 Ir-rieżami tal-banek tal-mudelli
wara l-feedback dwar il-kwalità
tad-data
 Sottomissjonijiet mill-ġdid
tad-data possibbli ta’ data
superviżorja

Proċess tal-mistoqsijiet frekwenti
(permezz tas-CAs)
sottomissjonijiet mill-ġdid tad-data

 L-EBA timla l-mudelli tat-trasparenza b'data superviżorja
u twettaq il-kontrolli tal-kwalità tad-data

 L-EBA twettaq it-tieni livell ta’ mili mill-ġdid tal-mudelli
tat-trasparenza u l-kontrolli tal-kwalità tad-data biex
tinkludi s-sottomissjonijiet mill-ġdid tad-data

kondiviżi mal-banek permezz tas-CAs

sottomissjonijiet mill-ġdid tad-data

 Il-banek jagħtu kunsens lill-EBA
għall-pubblikazzjoni tal-mudelli
finali

It-titjib u l-manteniment tal-qafas
għar-rappurtar superviżorju u ta’
riżoluzzjoni
Data affidabbli hija kruċjali biex tiġi mifhuma
s-sitwazzjoni finanzjarja tal-istituzzjonijiet, biex
jiġu vvalutati l-profili ta’ riskju u identifikati riskji
għal stabbiltà finanzjarja, u biex jiġu mifhuma
l-isfidi finanzjarji, legali u tekniċi u l-impedimenti
għal riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet li jfallu jew li
aktarx ifallu. Bl-għan li l-awtoritajiet superviżorji

 L-EBA tiffriża l-bażi tad-data
 L-EBA toħloq il-mudelli tat-trasparenza finali mimlija
b'data superviżorja
Pubblikazzjoni tar-riżultati fis-sit web tal-EBA:
 Dokumenti pdf ta’ bank  Għodod ta’ Excel interattivi
b’bank
 Għodda ta’ mappa interattiva
 Bażi tad-data sħiħa

u l-awtoritajiet inkarigati mir-riżoluzzjoni jiġu
pprovduti b'din id-data affidabbli, l-EBA aġġornat
diversi mill-istandards ta’ rappurtar tagħha u
l-komponenti tekniċi korrispondenti (il-formola
tal-punti ta’ data (DPM), ir-regoli ta’ validazzjoni,
it-tassonomija ta’ eXtensible Business Reporting
Language (XBRL)) sabiex jinżammu adatti għalliskop maħsubin għalih.
F’April 2018, ġie ppubblikat il-qafas ta’ rapportar
v.2.8, li applika mill-31 ta’ Diċembru. Għallewwel darba, dan il-qafas mhux biss inkluda
data superviżorja — bħal data ta’ COREP, data ta’
FINREP jew data għall-iskop ta’ benchmarking
ta’ mudelli interni — iżda wkoll data għal
skopijiet ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni, miġbura
mill-awtoritajiet responsabbli fl-Ewropa kollha.
F’Awwissu 2018, l-EBA nediet tliet dokumenti
ta’ konsultazzjoni — dwar FINREP, ilproporzjon tal-kopertura tal-likwidità (LCR)
u t-titolizzazzjonijiet (COREP) — relatati ma’
emendi fir-Regolament (UE) Nru 680/2014 (ITS
dwar rapportar superviżorju). Dawn il-bidliet
sejrin jiġu inklużi fil-ħarġa tal-qafas ta’ rapportar
v. 2.9, bil-31 ta’ Marzu 2020 tkun l-ewwel data ta’
referenza għar-rapportar għal FINREP u għattitolizzazzjonijiet (COREP), u t-30 ta’ April 2020
tkun id-data għar-rapportar għal LCR.
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Il-protezzjoni tal-konsumaturi, il-monitoraġġ talinnovazzjoni finanzjarja u l-kontribut għal pagamenti
bl-imnut effiċjenti, siguri u faċli fl-UE
Innovazzjoni finanzjarja
Filwaqt li l-EBA ilha taħdem fuq l-innovazzjoni
finanzjarja sa mill-bidu tagħha, il-pjan
direzzjonali FinTech tal-EBA, li ġie ppubblikat
f’Marzu 2018, implimenta l-vjaġġ tal-EBA
fid-dinja tal-FinTech, billi stabbilixxa għadd
ta’ prijoritajiet għall-ftit snin li jmiss u billi
stabbilixxa ċ-Ċentru tal-Għarfien ta’ FinTech talEBA. F’konformità mal-pjan direzzjonali FinTech
tal-EBA, ġew ippubblikati għadd ta’ prodotti fl2018, fir-rigward tad-Direttiva dwar is-Servizzi
tal-Pagament (PSD2), kriptoassi, faċilitaturi talinnovazzjoni u impatt fuq il-mudelli kummerċjali
u r-riskji prudenzjali.
F’Diċembru 2018, l-EBA kkonkludiet ix-xogħol
tagħha rigward rapport dwar il-kriptoassi li jwieġeb
għas-sejħa mill-Kummissjoni Ewropea għal analiżi
tal-applikabbiltà u l-adegwatezza ta’ liġi attwali
tal-UE fir-rigward tal-kriptoassi. Ir-rapport talEBA jistabbilixxi r-riżultati tal-valutazzjoni tiegħu
tat-tipi ta’ attivitajiet ta’ kriptoassi li għaddejjin
fil-kwistjonijiet tal-UE u dawk regolatorji u
superviżorji, billi jibni fuq ix-xogħol preċedenti talEBA fir-rigward tal-muniti virtwali.

Figura 5:

Il-faċilitaturi tal-innovazzjoni żdiedu b’mod
mgħaġġel fil-popolarità tul dawn l-aħħar
snin, bl-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej
(ESAs) jidentifikaw fir-rapport 23 ċentru
tal-innovazzjoni fl-Istati tal-UE u taż-ŻEE u
5 sandboxes regolatorji fl-Istati tal-UE li kienu
operattivi fi żmien il-pubblikazzjoni. Filwaqt li
bnew fuq ix-xogħol li sar matul l-2018, l-ESAs
iffinalizzaw rapport konġunt li jistabbilixxi analiżi
komparattiva ta’ innovazzjoni stabbilita millawtoritajiet kompetenti, sett tal-aħjar prattiki
għat-tfassil u t-tħaddim tagħhom, u għażliet biex
titjieb il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn ilfaċilitaturi.

Il-bidliet fl-istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’
mudelli kummerċjali, riskji prudenzjali u
opportunitajiet
F’konformità mal-prijoritajiet stabbiliti filpjan direzzjonali tagħha, f’Lulju 2018, l-EBA
ppubblikat żewġ rapporti tematiċi: (i) rapport
tematiku dwar l-impatt ta’ FinTech fuq mudelli
kummerċjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu
riċeventi u (ii) rapport tematiku dwar ir-riskji

Ċentru tal-Għarfien dwar FinTech tal-EBA

Jidentifikaw xejriet u jimmonitorjaw l-impatt
tar-riskji u l-opportunitajiet ta’ FinTech

FORNITURI
TAT-TEKNOLOĠIJA

AWTORITAJIET
KOMPETENTI

Jippromwovu l-esperjenza u l-kondiviżjoni
tal-għarfien
Jiffaċilitaw l-iskambju ta’ informazzjoni biex jiġu
infurmati outputs superviżorji u regolatorji
Irawmu newtralità teknoloġika fir-regolamentazzjoni
u fis-superviżjoni

EBA

NEGOZJI
ĠODDA TA’
FINTECH

ISTITUZZJONIJIET
ATTURI
TAS-SUQ
OĦRAJN
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prudenzjali u l-opportunitajiet li jirriżultaw
għall-istituzzjonijiet minn FinTech. Iż-żewġ
rapporti għandhom l-għan li jżidu l-għarfien filkomunità superviżorja u fl-industrija dwar riskji
prudenzjali u opportunitajiet li jirriżultaw minn
applikazzjonijiet ta’ FinTech attwali u potenzjali u
biex joffru ħarsa lejn ix-xejriet ewlenin li jistgħu
jaffettwaw il-mudelli kummerċjali riċeventi.

L-esternalizzazzjoni għall-cloud
Il-monitoraġġ u l-promozzjoni tal-użu sigur tasservizzi cloud fis-settur bankarju baqa’ prijorità
għall-EBA matul l-2018. L-EBA eżaminat millġdid it-talba tal-Kummissjoni Ewropea għal
aktar xogħol fuq l-użu mill-banek ta’ cloud, li
saret fil-pjan ta’ azzjoni tagħha ta’ FinTech, u
f’Ottubru 2018, organizzat sessjoni ta’ ħidma
biex teżamina mill-ġdid l-implimentazzjoni tarrakkomandazzjonijiet. Barra minn hekk, l-Awtorità
ppubblikat dokument ta’ konsultazzjoni dwar linji
gwida dwar arranġamenti ta' esternalizzazzjoni
li jinkorporaw ir-rakkomandazzjonijiet dwar
l-esternalizzazzjoni għal fornituri tas-servizz
cloud.

Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda
kontra l-finanzjament tat-terroriżmu
L-EBA, flimkien mal-ESAs l-oħra, ħadmu
fuq l-iżvilupp ta’ qafas immirat biex itejjeb
l-effettività tas-superviżjoni tal-ġlieda kontra
l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament
tat-terroriżmu (AML/CFT) fl-UE kollha u biex
jissaħħu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta’
informazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji
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nazzjonali, kemm fuq livell domestiku kif ukoll
fuq livell ta' diversi pajjiżi. B’mod partikolari,
daħlu fis-seħħ żewġ standards tekniċi u tliet
linji gwida, li jirrappreżentaw l-ewwel pass
importanti fit-triq lejn reġim Ewropew ta’ AML/
CFT aktar konsistenti u effettiv.

Il-protezzjoni tal-konsumatur u taddepożitant
F’Marzu 2018, l-EBA ppubblikat l-ewwel rapport
ta’ edukazzjoni finanzjarja tagħha, li kien l-ewwel
pubblikazzjoni tal-EBA hija u tissodisfa l-mandat
tagħha li tirrieżamina u tikoordina l-litteriżmu
finanzjarju u l-inizjattivi tal-edukazzjoni millawtoritajiet kompetenti. F’Lulju 2018, l-EBA
aġġornat il-linji gwida eżistenti tal-Kumitat
Konġunt dwar l-ndirizzar tal-ilmenti b'tali mod
li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-applikazzjoni tallinji gwida ġie estiż għal atturi li jkunu għadhom
kif ġew regolati skont id-Direttiva dwar il-Kreditu
Ipotekarju u skont PSD2. Barra minn hekk,
f’Diċembru 2018, l-EBA ppubblikat rapport dwar
l-ispejjeż u l-prestazzjoni ta’ depożiti strutturati
fl-UE. Ir-rapport kien bħala tweġiba għal talba
formali mill-Kummissjoni Ewropea.

L-implimentazzjoni tal-PSD2 u mandati
relatati tal-EBA
Parti oħra importanti tax-xogħol tal-EBA ffukat
fuq il-pagamenti, prinċipalment fuq it-twassil
ta’ standards tekniċi u linji gwida skont PSD2
kif ukoll fuq kopertura superviżorja sabiex jiġi
żgurat li r-rekwiżiti ta’ PSD2 jiġu applikati b’mod
sod, effiċjenti u konsistenti fl-UE kollha.
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Inkunu organizzazzjoni responsabbli, kompetenti, u
professjonali, b’governanza korporattiva effettiva u bi
proċessi effiċjenti
L-involviment tal-partijiet ikkonċernati filħidma regolatorja tal-EBA
L-EBA hija impenjata li tkun trasparenti
b’mod sħiħ fil-proċessi tax-xogħol tagħha.
Waqt li tagħmel dan, din timmira li tingaġġa
mal-awtoritajiet
kompetenti,
il-partijiet
ikkonċernati u l-partijiet interessati kollha,
u tagħtihom l-opportunità li jipprovdu input
għall-ħidma tagħha sabiex tiżgura li l-Awtorità
tkun f’pożizzjoni li tieħu deċiżjonijiet l-aktar
xierqa fl-interess tal-UE mingħajr ma tagħmel
ħsara lill-interessi tal-partijiet ikkonċernati.
Skont ir-regolament ta’ stabbiliment tagħha,
l-EBA stabbilixixiet Grupp tal-Partijiet Bankarji
Interessati (BSG), li l-konsultazzjoni tiegħu hija
pass obbligatorju fl-abbozz ta’ RTS, ITS, linji
gwida u rakkomandazzjonijiet.
Fl-2018, il-BSG wieġeb għal 10 konsultazzjonijiet
pubbliċi f’diversi oqsma bħall-esternalizzazzjoni,
il-pagamenti, l-ittestjar tal-istress u r-riskju ta’
kreditu. Il-BSG, flimkien mal-gruppi tal-partijiet
ikkonċernati tal-ESMA u tal-EIOPA, kitbu ittra
konġunta lill-Viċi-President tal-Kummissjoni
Ewropea fir-rigward tar-rieżami tal-ESAs, billi
ressqu xi proposti biex jitjieb il-funzjonament ta’
dawn it-tliet ESAs. Wara terminu ta’ sentejn u
nofs, il-BSG ippubblika wkoll rapport tal-aħħar
tat-terminu, li jiġbor fil-qosor ix-xogħol li sar matul
dan iż-żmien u li jissuġġerixxi xi titjib possibbli filgovernanza u fil-funzjonament tal-grupp.

Ir-riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta’ ftehim
Wieħed mill-kompiti tal-EBA huwa li tipprovdi
ambjent fejn l-awtoritajiet kompetenti jkunu
jistgħu jsolvu n-nuqqasijiet ta’ qbil tagħhom.
Sabiex l-EBA tkun tista’ teżegwixxi dan ilkompitu,
ir-regolament
ta’
stabbiliment
tagħha jistipula żewġ proċeduri separati sabiex
l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jegħlbu
t-tilwim: medjazzjoni vinkolanti u medjazzjoni
mhux vinkolanti. Fl-2018, l-EBA pparteċipat
f’żewġ medjazzjonijiet vinkolanti. Għall-ewwel
darba, il-konċiljazzjoni ma ħadmitx u l-EBA
ħarġet deċiżjoni ta’ medjazzjoni vinkolanti lillSRB u lill-Bank Nazzjonali tar-Rumanija. Dan
jenfasizza l-importanza tal-medjazzjoni filqasam tar-riżoluzzjoni.

Każijiet ta’ litigazzjoni fl-2018
Fl-2018, l-Unità Legali pprovdiet parir u
assistenza fuq każijiet ta’ litigazzjoni. Firrigward tal-kawża T 128/17, Isabel Torné vs
Il-Kummissjoni Ewropea, l-EBA intervjeniet
b’appoġġ għall-applikant.

Ksur tad-dritt tal-Unjoni (BUL)
L-Artikolu 17 tar-regolament ta’ stabbiliment
tal-EBA jagħti s-setgħa lill-EBA li tinvestiga ksur
potenzjali tad-dritt tal-Unjoni mill-awtoritajiet
kompetenti, inkluż awtoritajiet kompetenti fi
ħdan l-Istati Membri u l-BĊE taħt il-Mekkaniżmu
Superviżorju Uniku. Fejn l-EBA ssib BUL, din
toħroġ rakkomandazzjoni dwar l-azzjonijiet li
għandhom jittieħdu mill-awtorità kompetenti
biex tirrettifika s-sitwazzjoni. Jekk l-EBA ssib
BUL, dan jista’ jwassal għal azzjoni ulterjuri millKummissjoni Ewropea.

Il-valutazzjoni tal-ispejjeż u tal-benefiċċji
L-EBA tapplika l-prinċipju ta’ regolamentazzjoni
aħjar fl-isforzi tagħha sabiex tiżviluppa l-Ġabra
Unika tar-Regoli u tagħmel ħilitha sabiex tiżgura
li hija twettaq valutazzjoni tal-impatt suffiċjenti
sabiex tappoġġa l-iżvilupp tal-politiki regolatorji
tagħha.
F’konformità
mad-dispożizzjonijiet
rilevanti tar-regolament ta’ stabbiliment tal-EBA,
l-EBA tibbaża l-iżvilupp tagħha ta’ standards
tekniċi, linji gwida, rakkomandazzjonijiet u
opinjonijiet fuq valutazzjonijiet tal-impatt
rigorużi, billi tikkalkula l-ispejjeż inkrementali
u l-benefiċċji tal-għażliet varji tal-politika u
speċifikazzjonijiet tekniċi proposti. Dan ix-xogħol
jinkludi t-twettiq ta’ studji kwantitattivi talimpatt, l-analiżi ta’ data bankarja individwali u
aggregata, il-valutazzjoni ta’ metodoloġiji xierqa
għall-użu ta’ tali data, u t-twettiq ta’ analiżijiet
kwalitattivi, kif ukoll il-kunsiderazzjoni ta’, fejn
xieraq, l-implikazzjonijiet tal-proporzjonalità talproposti tal-EBA.
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Il-proċess ta’ BUL

Riċevuta ta’ Talba

Rikonoxximent
tar-Riċevuta

Għeluq tal-każ mingħajr ma
tinfetaħ investigazzjoni

Valutazzjoni
tal-każ

Ftuħ ta’ investigazzjoni

Il-BoS jadotta l-abbozz
tar-Rakkomandazzjoni

Il-panel jissottometti
l-abbozz
tar-Rakkomandazzjoni
lill-BoS

Il-BoS jagħlaq il-każ

Għeluq tal-każ

It-twettiq ta’ rieżamijiet bejn il-pari
Ir-rieżamijiet bejn il-pari tal-EBA għandhom
l-għan li jżidu l-konsistenza ta’ eżiti superviżorji.
L-eżerċizzji tar-rieżamijiet bejn il-pari jsiru
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 30 tarregolament ta’ stabbiliment tal-EBA u d-deċiżjoni
tal-EBA li tistabbilixxi l-Panil ta’ Rieżami. Irrieżamijiet bejn il-pari jinkludu valutazzjoni
tal-adegwatezza tar-riżorsi u l-arranġamenti
tal-governanza tal-awtoritajiet kompetenti,
speċjalment fir-rigward tal-applikazzjoni tarRTS u l-ITS; il-grad ta’ konverġenza milħuq flapplikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni u fi prattiki
superviżorji; u kunsiderazzjoni tal-aħjar prattiki
żviluppati mill-awtoritajiet kompetenti. L-EBA
trid tagħmel ukoll disponibbli għall-pubbliku
l-aħjar prattiki li jistgħu jiġu identifikati mirrieżamijiet bejn il-pari.
F’Ottubru 2018, wara l-pubblikazzjoni tarrapport finali tar-rieżamijiet bejn il-pari dwar
l-RTS dwar in-notifiki tal-passaporti, il-Bord
tas-Superviżuri approva t-termini ta’ referenza
tar-rieżamijiet bejn il-pari tal-RTS dwar ilkriterji għall-identifikazzjoni ta’ kategoriji ta’
persunal li l-attivitajiet professjonali tagħhom
għandhom impatt materjali fuq profil ta’ riskju
ta’ istituzzjoni.
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Panel imsejjaħ biex jivvaluta
l-każ

Il-panel jissottometti abbozz
ta’ rakkomandazzjoni
lill-Awtorità Kompetenti
għall-kummenti

Għeluq tal-każ

Iż-żamma tal-Ġabra Unika tar-Regoli
Interattiva
Il-Ġabra Unika tar-Regoli Interattiva (ISRB) hija
kompendju tal-oqfsa leġiżlattivi ewlenin fi ħdan
il-mandat tal-EBA: is-CRR u s-CRD IV, il-BRRD,
id-DGSD u, mill-2018, anki d-Direttiva dwar isServizzi ta’ Ħlas (PSD2). Din ir-riżorsa tippermetti
lill-partijiet ikkonċernati biex jikkonsultaw
l-oqfsa leġiżlattivi rilevanti, billi tipprovdi rabtiet
mill-artikoli tat-testi ta’ Livell 1 għal kwalunkwe
standard tekniku assoċjat (RTS u ITS) żviluppat
mill-EBA u adottat mill-Kummissjoni Ewropea,
kif ukoll il-linji gwida tal-EBA u mistoqsijiet
u tweġibiet rigward dawn it-testi leġiżlattivi u
regolatorji.
Is-sinifikat
tal-għodda
tal-mistoqsijiet
u
tweġibiet hija riflessa fin-numru kontinwament
għoli ta’ mistoqsijiet li jiġu sottomessi. Sal31 ta’ Diċembru 2018, ġew sottomessi madwar
4 440 mistoqsija (imqabbla ma’ 3 650 fl-aħħar
tal-2017) permezz tal-għodda ddedikata ta’ Q&A
(mistoqsija u tweġiba) fuq is-sit web tal-EBA.

S O MMARJU

L-għoti ta’ appoġġ legali għax-xogħol
tal-EBA
Matul l-2018, l-Unità Legali pprovdiet appoġġ
legali lill-korpi ta’ governanza, lill-maniġment u
lill-funzjonijiet operazzjonali u ta’ politika ewlenin
tal-EBA. Fir-rigward tal-attivitajiet regolatorji
tal-EBA, l-Unità Legali offriet analiżi legali
ta’ u appoġġ fl-abbozzar ta’ standards tekniċi
vinkolanti, linji gwida, rakkomandazzjonijiet u
opinjonijiet. L-Unità Legali pprovdiet ukoll ilparir tagħha dwar attivitajiet ta’ sorveljanza billi
ħarġet rakkomandazzjonijiet superviżorji kif
ukoll billi ffaċilitat ir-riżoluzzjoni ta’ tilwim.
Fir-rigward tal-ambjent istituzzjonali tal-EBA,
ingħata appoġġ legali dwar kwistjonijiet relatati
mar-rilokazzjoni tal-EBA, b’mod partikolari innegozjar u l-abbozzar tal-kuntratti.

Ħidma sabiex tiġi protetta d-data
personali
Minħabba r-responsabbiltà tagħha għallprotezzjoni
tad-data
f’konformità
marRegolament (KE) Nru 45/2001, l-EBA kkollaborat
mal-uffiċċju tal-Kontrollur Ewropew għallProtezzjoni tad-Data. Fl-2018, l-uffiċjali maħtura
fi ħdan l-EBA ppromwovew l-importanza
tal-kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-data malpersunal tal-EBA, speċjalment billi qajmu
l-importanza tal-protezzjoni tad-data matul issessjonijiet ta’ induzzjoni organizzati għal dawk li
ssieħbu ġodda. L-uffiċjali maħtura jipparteċipaw
b’mod attiv fil-laqgħat tan-Netwerk talProtezzjoni tad-Data tal-UE, inkluż fir-rigward
tal-introduzzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar
il-Protezzjoni tad-Data (GDPR).

L-għoti ta’ servizzi diġitali sabiex jiġu
appoġġati l-funzjonijiet ewlenin tal-EBA u
l-amministrazzjoni interna tagħha
Is-sena 2018 kienet waħda mill-aktar diffiċli
s’issa għall-Unità tal-IT tal-EBA, minħabba
l-akkumulazzjoni ta’ flussi ta’ xogħol kritiku
ta’ missjoni li jikkonċidu mal-iżgurar ta’
operazzjonijiet kummerċjali stabbli u titjib
kontinwu, speċjalment minħabba r-rekwiżiti tarrilokazzjoni ta’ Pariġi, il-migrazzjoni taċ-ċentru
tad-data u l-programm EUCLID.
Bħala parti mill-programm ta’ ħidma ta’
rilokazzjoni ta’ Pariġi, l-Unità tal-IT ħejjiet,
fasslet u kkuntrattat uffiċċju ġdid modern u sigur
tal-infrastruttura, li jinkludi konnettività għal
ambjent tax-xogħol sigur, mobbli ħafna u bla
fili, infrastruttura awdjoviżiva għall-kmamar tal-
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laqgħat u faċilitajiet tal-konferenzi. Biex tagħmel
dan, l-Unità tal-IT ħadet l-opportunità li timxi
lejn soluzzjonijiet bħala servizz (għall-istampar,
it-telefonija u l-komunikazzjoni) waqt li tnaqqas
l-ispejjeż, ittejjeb is-sigurtà, u żżid il-flessibbiltà
u l-kwalità. L-Unità tal-IT nediet infrastruttura u
soluzzjonijiet għal mobbiltà ta’ 100 % tal-forza
tax-xogħol tal-aġenzija (laptops u soluzzjonijiet
ta’ telexogħol) filwaqt li saħħet is-sigurtà.
Il-programm EUCLID huwa l-element diġitali
ewlieni tal-istrateġija tal-EBA biex tespandi
s-sorveljanza għas-suq bankarju kollu talUE. Fl-2018, l-Unità tal-IT, avvanzat b’suċċess
l-implimentazzjoni tal-fluss tax-xogħol EUCLID
2 (il-magna ta’ Ġestjoni tad-Data Master (MDM),
billi fl-istess waqt ipprovdiet pjattaforom
konverġenti għal proġetti li jmiss (ir-Reġistru
PSD2) u l-applikazzjonijiet eżistenti (ir-Reġistru
ta’ Istituzzjonijiet ta’ Kreditu).
Matul l-2018, l-Unità tal-IT żammet ukoll ilpjattaformi ta’ kollezzjoni superviżorja attwali,
ESP 10, billi allinjatha mal-formola tal-punti ta’
data DPM 2.8. L-EBA temmet u nediet proġett
ta’ analitika tad-data, billi wasslet pjattaforma
tal-analitika bbażata fuq DPM li toffri kapaċitajiet
ta’ intelligence kummerċjali self-service lillpersunal tal-EBA. F’Lulju 2018, l-EBA ffinalizzat
ir-reġistrazzjoni fl-infrastruttura tal-email sigura
ESCB, billi ppermettiet lill-persunal tal-EBA biex
jipparteċipa f’kitba ta’ messaġġi sigura minn tarf sa
tarf ma’ awtoritajiet nazzjonali kompetenti membri.

Il-komunikazzjoni u l-promozzjoni
tal-ħidma tal-EBA
Fl-2018, it-Tim tal-Komunikazzjonijiet beda
jaħdem fuq diversi kompiti għall-promozzjoni ta'
numru kbir ta’ pubblikazzjonijiet u biex jappoġġa
t-twassil tal-proġetti ewlenin tal-EBA f’oqsma
importanti. B’kollox, ġew ippubblikati 119-il punt
ta’ aħbar u stqarrijiet għall-istampa matul issena kollha.
Ġew organizzati laqgħat għall-midja u intervisti,
jew b'mod reattiv jew b'mod proattiv, abbażi
tal-outputs tal-EBA li, fid-dawl tar-rilevanza
speċifika jew tas-sensittività, tqiesu li jeħtieġu
attivitajiet iddedikati għall-midja. Dan kien
partikolarment il-każ għall-opinjoni dwar Brexit,
it-test tal-istress fl-Ewropa kollha u l-eżerċizzju
ta’ trasparenza. Fl-2018, it-tim organizza
43 intervista u laqgħat ta’ sfond mal-ġurnalisti.
Bħala parti minn sforz biex titjieb ilkomunikazzjoni interna, it-tim kompla jabbozza
u jxerred il-bullettin tal-persunal (intbagħtu disa’
ħarġiet fl-2018).
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Il-kontijiet tal-midja soċjali tal-EBA komplew
jiġġeneraw aktar u aktar attenzjoni. Fit8 ta’ Jannar 2019, il-kont ta’ Twitter kien tela’
għal 8 147 segwaċi, żieda ta’ 23 % fuq is-sena
ta' qabel. Il-kont ta’ LinkedIn tal-EBA kiber ukoll
b’mod konsiderevoli fl-2018. In-numru ta’ żjarat
lill-paġni wkoll kiber b'mod konsiderevoli matul
is-sena u l-impressjonijiet telgħu għal massimu
ta’ 13 958 f’Novembru.

irċieva 3.16 miljun żjara fl-2018 (+12.53 % meta
mqabbla mal-2017), li jikkorrispondu għal aktar
minn 9.3 miljun żjara fil-paġna (+6.63 %). B’mod
ġeografiku, l-ogħla konċentrazzjoni ta’ żjarat ġiet
mir-Renju Unit (15.27 %), segwita mill-Ġermanja
(11.95 %) u mill-Istati Uniti (9.8 %).

Matul is-sena, is-sit web tal-EBA rreġistra medja
ta’ 8 681 viżitatur kuljum. B’kollox, is-sit web

Il-baġit emendat għall-2018 huwa ppubblikat f’IlĠurnal Uffiċjali tal-UE.

Sommarji tal-baġit

Il-preparazzjonijiet tal-EBA għal Brexit
Fl-2018, l-EBA kompliet issegwi mill-qrib
żviluppi relatati ma’ Brexit sabiex tifhem irriskji potenzjali u ħarġet it-tieni opinjoni tagħha
biex tiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet u tassuperviżuri finanzjarji dwar dawn ir-riskji, u biex
tenfasizza l-ħtieġa biex l-istituzzjonijiet finanzjarji
jimplimentaw miżuri ta’ mitigazzjoni xierqa.
L-opinjoni ta’ Ġunju 2018 iffukat fuq ir-riskji li
nħolqu min-nuqqas apparenti ta’ preparazzjonijiet
adegwati mill-istituzzjonijiet finanzjarji, bl-għan
li jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet finanzjarji (i)
stabbilixxew jekk kellhomx skoperturi diretti jew
indiretti għar-Renju Unit, u (ii) jekk kellhom, jekk
ikkunsidrawx ir-riskji kkonċernati u kif dawn
setgħu jaffettwawhom, billi jiddeċiedu dwar
azzjoni ta’ mitigazzjoni adegwata u billi jiffurmaw
pjanijiet ta’ kontinġenza. F’Diċembru 2018, l-EBA
talbet ukoll aktar azzjoni mill-istituzzjonijiet
finanzjarji affettwati mill-Brexit fil-qasam talkomunikazzjoni ta’ riskji relatati mal-Brexit u
l-miżuri ta’ mitigazzjoni li kienu qed jittieħdu
għall-klijenti tagħhom.
L-EBA kienet ukoll pjuttost attiva filpreparazzjonijiet
għall-arranġamenti
ta’
kooperazzjoni wara Brexit, fejn il-fokus tagħna
għandu tliet oqsma: (i) kooperazzjoni bejn issuperviżuri, (ii) kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet
ta’ riżoluzzjoni u (iii) kooperazzjoni bejn l-EBA
(bħala awtorità) u l-awtoritajiet tar-Renju Unit.
F’dawn it-tliet oqsma kollha, l-EBA żviluppat
diversi MtQ bl-objettiv li jiġu implimentati fi
żmien biżżejjed qabel tmiem Marzu 2019.
Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-pjan ta’
rilokazzjoni għaċ-ċaqliq tal-EBA għal Pariġi,
f’April 2018, l-EBA ħarġet avviż ta’ sejħa għal
applikazzjonijiet għal kiri ta’ spazju ta’ uffiċċju
f’Pariġi u La Défense.
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Wara l-evalwazzjoni tal-offerti u l-għażla
sussegwenti tal-bini l-ġdid, f’Mejju 2018, ġie
sottomess fajl tal-bini għall-approvazzjoni lillBord tas-Superviżuri, il-Parlament Ewropew
u l-Kunsill Ewropew f’Ġunju 2018. Ħafna millunitajiet operattivi tal-EBA kienu involuti filproċess tar-rilokazzjoni fejn offrew parir legali
lir-riżorsi umani u appoġġ korporattiv, proċeduri
ta’ akkwist, azzjonijiet ta’ komunikazzjoni
biex jinfurmaw lill-partijiet ikkonċernati u
soluzzjonijiet tal-IT.

Il-ħidma transsettorjali tal-ASE taħt
il-Kumitat Konġunt
Fl-2018, taħt il-presidenza tal-ESMA, ilKumitat Konġunt kompla r-rwol tiegħu bħala
punt ċentrali għall-koordinazzjoni u l-iskambju
ta’ informazzjoni bejn l-ASE, flimkien malKummissjoni Ewropea u l-Bord Ewropew dwar
ir-Riskju Sistemiku (BERS). Il-fokus tal-kumitat
dwar il-kwistjonijiet relatati ma’ Brexit żdied,
hekk kif l-ASE komplew bil-preparazzjoni
tagħhom għall-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.
Fl-istess ħin, kompla l-progress fuq ix-xogħol
f’oqsma transsettorjali importanti oħrajn,
bħaż-żieda tal-protezzjoni tal-konsumatur,
il-monitoraġġ tal-innovazzjoni finanzjarja, u
l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament
tat-terroriżmu.
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PRIJORITAJIET GĦALL-2019
 Il-kontribut għall-pjan ta’ azzjoni għall-indirizzar ta' self improduttiv fl-Ewropa
 It-tħejjija għall-applikazzjoni ta’ elementi ġodda ewlenin tal-leġiżlazzjoni tal-UE
 Is-sekwenzjar tal-mandati tas-CRR2
 It-twassil għall-ewwel mandati ta’ SA-CRR u FRTB CRR2
 Il-kunsiderazzjoni ta’ reġim prudenzjali ġdid għad-ditti tal-investiment
 Titolizzazzjoni — liġi tal-UE dwar l-STS

 It-tħejjija tal-implimentazzjoni ta’ Basel III fl-UE
 Is-sejħa għal parir dwar riformi wara l-kriżi ta’ Basel III

 Il-fehim ta’ riskji u opportunitajiet li jirriżultaw mill-innovazzjoni finanzjarja
 Il-monitoraġġ tal-innovazzjoni finanzjarja
 Finanzjament sostenibbli
 Reżiljenza operattiva

 Il-ġbir, it-tixrid u l-analiżi ta’ data bankarja
 Studju ta’ affidabbiltà għal qafas ta’ rapportar Ewropew integrat
 Data ta’ riżoluzzjoni
 Rapportar superviżorju dwar il-Pilastru 3
 L-eżerċizzju ta’ trasparenza tal-UE tal-2019
 Għodod ta’ użu tad-data: fokus fuq l-analitika tad-data

 Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-konverġenza ta’ politiki ta’ riżoluzzjoni
u prudenzjali
 L-immudellar ta’ IFRS 9 u l-implimentazzjoni tal-IRB
 It-trawwim taż-żieda tal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tas-sistema bankarja tal-UE

 L-identifikazzjoni u l-analiżi ta’ xejriet u riskji potenzjali u vulnerabbiltajiet, u
s-sostenn ta’ sforzi biex jiġi riżolt self improduttiv
 Il-kontribut tal-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament
sostenibbli
 It-titjib tas-superviżjoni tal-AML/CFT u t-titjib tal-kooperazzjoni
 Il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-kontribut għal pagamenti bl-imnut sigur u
faċli fl-UE
 Nipproteġu lill-konsumaturi
 Il-kontribut għal implimentazzjoni konsistenti tal-PSD2
 Il-protezzjoni tad-depożitanti

 L-iżgurar ta’ rilokazzjoni bla xkiel tal-EBA għal Pariġi
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Il-pubblikazzjonijiet
u d-deċiżjonijiet ewlenin
Lista komprensiva ta’ pubblikazzjonijiet u deċiżjonijiet tal-EBA fl-2018
Prodott

Titolu

Linji gwida

Linji Gwida Konġunti dwar l-applikazzjoni tal-liniji gwida eżistenti tal-Kumitat Konġunt dwar l-indirizzar talilmenti lill-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet il-ġodda skont PSD2 u/jew il-MCD
Linji gwida dwar id-divulgazzjoni ta’ skoperturi improduttivi u mrażżna
Linji gwida dwar rekwiżiti tad-divulgazzjoni ta’ arranġamenti tranżitorji tal-IFRS 9
Linji gwida dwar ir-rapportar ta’ frodi skont id-Direttiva dwar is-Servizzi
ta’ Ħlas 2 (PSD2)
Linji gwida dwar il-ġestjoni ta’ skoperturi improduttivi u mrażżna
Linji gwida dwar il-konidzzjonijiet ta’ benefiċċju minn eżenzjoni
mill-mekkaniżmu ta’ kontinġenza skont l-Artikolu 33(6) tar-Regolament (UE) 2018/389 (RTS dwar SCA u CSC)
Linji Gwida dwar il-proċeduri u l-metodoloġiji komuni għall-proċess ta’ rieżami u evalwazzjoni superviżorji
(SREP) u ittestjar tal-istress superviżorju
Linji gwida dwar il-kriterji STS għal titolizzazzjoni li ma tkunx ABCP

Standards Tekniċi ta’
Implimentazzjoni

Lista riveduta ta’ ITS dwar ir-rapportar superviżorju
Lista riveduta ta’ regoli ta’ validazzjoni fl-ITS dwar ir-rapportar superviżorju
ITS dwar l-għoti ta’ informazzjoni għall-finijiet tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni skont l-Artikolu 11(3) tadDirettiva 2014/59/UE
ITS dwar il-benchmarking tal-approċċi interni
ITS dwar l-emendar tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 650/2014 fir-rigward talformat, l-istruttura, il-lista tal-kontenut u d-data tal-pubblikazzjoni annwali tal-informazzjoni superviżorja
li għandha tiġi ddivulgata mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 143(3) tad-Direttiva 2013/36/UE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Standards tekniċi regolatorji

RTS dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet Kompetenti fi Stati Membri domiċiljari u ospitanti fissuperviżjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ pagament li joperaw fuq bażi transkonfinali skont l-Artikolu 29(6) ta’ PSD2
RTS dwar l-omoġenità tal-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni skont l-Artikoli 20(14) u 24(21) tarRegolament (UE) 2017/2402 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal
titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata
RTS dwar l-ispeċifikazzjoni tan-natura, is-severità u d-durata ta’ tnaqqis fir-ritmu ekonomiku skont
l-Artikoli 181(3)(a) u 182(4)(a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
RTS li jispeċifika r-rekwiżiti għall-oriġinaturi, l-isponsors u s-selliefa oriġinali fir-rigward tar-ritenzjoni tarriskju skont l-Artikolu 6(7) tar-Regolament (UE) 2017/2402
RTS li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/2251 dwar tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għall-kuntratti
tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali

Opinjonijiet/pariri

Opinjoni dwar il-miżuri skont l-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
Opinjoni dwar il-miżuri skont l-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
Opinjoni dwar il-preparazzjonijiet għall-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tal-RTS dwar SCA u CSC
Opinjoni dwar l-użu ta’ ċertifikati eIDAS skont l-RTS dwar SCA u CSC
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Rapporti

Rapport dwar l-aggravar ta’ assi

E ŻE K U T T I V

T AR- RAP P O RT

AN N WALI

2 0 1 8

Rapport dwar il-benchmarking ta’ prattiki ta’ remunerazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea u data dwar persuni
li jaqilgħu pagi għoljin (data mill-aħħar tal-2016)
Rapport dwar l-ewwel osservazzjonijiet dwar l-impatt u l-implimentazzjoni ta’ IFRS 9 mill-istituzzjonijiet
tal-UE
Rapport dwar il-pjanijiet ta’ finanzjament
Rapport dwar l-eżerċizzju ta’ monitoraġġ tar-riskju CVA tal-2016
Rapport dwar il-miżuri ta’ likwidità skont l-Artikolu 509(1) tas-CRR
Rapport dwar il-garanziji ta’ kontinġenza prudenzjali statutorji
Rapport dwar l-eżerċizzju ta’ monitoraġġ ta’ Basel III - riżultati bbażati fuq data mill-31 ta’ Diċembru 2017
Rapport dwar il-qafas ta’ mitigazzjoni ta’ riskju ta’ kreditu (CRM)
Rapport dwar Noti Assigurati Ewropej
Rapport dwar il-funzjonament tal-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni fl-2017
Rapport dwar il-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji fl-2017
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-EBA dwar il-metodi sabiex jiġu kkalkolati
l-kontribuzzjonijiet għall-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti
Rapport dwar ir-rieżami bejn il-pari tal-RTS dwar in-notifiki tal-passaporti
Rapport dwar ir-riskji prudenzjali u l-opportunitajiet li jirriżultaw għall-istituzzjonijiet minn FinTech
Rapport dwar ir-rakkomandazzjonijiet dwar l-ekwivalenza tar-reġimi ta’ kunfidenzjalità
Rapport annwali 2017
Rapport annwali dwar il-valutazzjoni tar-riskju
Rapport dwar il-monitoraġġ tal-istrumenti AT1 tal-istituzzjonijiet tal-UE — it-tielet aġġornament
Rapport dwar il-monitoraġġ tal-istrumenti CET1 maħruġa mill-istituzzjonijiet tal-UE — l-ewwel aġġornament
Rapport dwar l-edukazzjoni finanzjarja 2017/18
Rapport dwar l-eżerċizzju ta’ monitoraġġ tas-CRD IV-CRR/Basel III - abbażi tad-data mit-30 ta’ Ġunju 2017
Rapport konġunt dwar l-emendi fir-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew li jneħħi l-obbligu
skont ir-Regolament dwar it-Titolizzazzjoni
Rapport konġunt li jipproponi li jiġu emendati r-rekwiżiti tal-marġini bilaterali biex jassistu filpreparazzjonijiet ta’ Brexit għal kuntratti ta' derivattivi OTC
Rapport konġunt dwar ir-riskji u l-vulnerabilitajiet fis-sistema finanzjarja tal-UE
Rapport konġunt dwar ir-riżultati tal-eżerċizzju ta’ monitoraġġ dwar l-awtomatizzazzjoni fil-pariri finanzjarji
Rapport konġunt dwar big data
Dokumenti ta’ Diskussjoni

CP dwar id-divulgazzjoni ta’ skoperturi improduttivi u mrażżna
CP dwar abbozz ta’ Linji Gwida dwar l-ICT u l-ġestjoni tar-riskju tas-sigurtà
CP dwar l-ITS li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2016/2070 fir-rigward tal-benchmarking
ta’ mudelli interni
CP dwar l-ITS li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 2016/322 fir-rigward tal-LCR għarrapportar tal-likwidità
CP dwar l-ITS li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward ta’ FINREP
CP dwar l-ITS li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward tattitolizzazzjonijiet
CP dwar l-istima ta’ LGD xieraq għal tnaqqis fir-ritmu ekonomiku
CP dwar il-ġestjoni ta’ skoperturi improduttivi u mrażżna
CP dwar arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni
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Titolu
CP dwar l-applikazzjoni tal-linji gwida eżistenti tal-Kumitat Konġunt dwar l-indirizzar ta’ ilmenti lil
awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni tal-istituzzjoijiet il-ġodda skont l-MCD u/jew PSD2
CP dwar il-kondizzjonijiet biex jippermettu lill-istituzzjonijiet jikkalkulaw ir-rekwiżiti tal-kapital li jirriżultaw
minn skoperturi titolizzati skont l-approċċ ta’ riċevibbli mixtrija
CP dwar il-verżjoni l-ġdida tal-abbozz tal-formola tal-punti ta’ data tagħha, DPM 2.9
CP dwar l-ispeċifikazzjoni tan-natura, is-severità u d-durata ta’ tnaqqis fir-ritmu ekonomiku skont
l-Artikoli 181(3)(a) u 182(4)(a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CP dwar l-ispeċifikazzjoni tat-tipi ta’ skoperturi li għandhom jiġu assoċjati ma’ riskju għoli skont
l-Artikolu 128(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
CP dwar il-kriterji STS għal titolizzazzjoni li ma tkunx ABCP
CP dwar l-emendar ta’ standards tekniċi regolatorji (RTS) dwar l-obbligu tal-ikklerjar u tekniki ta’
mitigazzjoni tar-riskju għal derivattivi tal-OTC mhux ikklerjati
CP dwar l-emendar ta’ ITS dwar l-immappjar tal-valutazzjonijiet tal-kreditu tal-ECAIs skont is-CRR
CP dwar l-emendi fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/653 tat-8 ta’ Marzu 2017 dwar
dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta’ investiment għall-konsumaturi bbażati fuq
l-assigurazzjoni (PRIIPs)
CP dwar il-kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni għall-finijiet tad-Direttiva (UE) 2015/849 bejn
l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw istituzzjonijiet ta’ kreditu u dawk finanzjarji

Deċiżjonijiet

Deċiżjoni mill-Bord tas-Superviżuri tal-EBA fir-rigward ta’ test tal-istress fl-Ewropa kollha fl-2019
Deċiżjoni dwar solvien ta’ nuqqas ta’ ftehim bejn żewġ awtoritajiet ta’
riżoluzzjoni, il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni u l-Bank Nazzjonali tar-Rumanija

Rakkomandazzjonijiet

Rakkomandazzjoni għall-Unità ta’ Analiżi ta’ Intelligence Finanzjarja (FIAU) Maltija dwar l-azzjoni meħtieġa
għall-konformità mad-Direttiva dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Ġlieda kontra l-Finanzjament
tat-Terroriżmu
Rakkomandazzjonijiet dwar l-ekwivalenza tar-reġimi ta’ kunfidenzjalità
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KIF TAGĦMEL KUNTATT MAL-UE
Personalment
Fl-Unjoni Ewropea kollha hemm mijiet ta’ Ċentri ta’ Informazzjoni ta’ Europe Direct.
Tista’ ssib l-indirizz tal-eqreb ċentru tiegħek fuq: http://europa.eu/contact
Bit-telefon jew permezz ta’ email
Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea.
Tista’ tikkuntattja lil dan is-servizz
– permezz ta’ numru tat-telefon bla ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi jistgħu jitolbu ħlas għal
dawn it-telefonati),
– fuq in-numru standard li ġej: +32 22999696 jew
– permezz tal-posta elettronika fuq: http://europa.eu/contact

KIF ISSIB INFORMAZZJONI DWAR L-UE
Online
Informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija disponibbli fuq is-sit web
tal-Europa fuq: http://europa.eu
Pubblikazzjonijiet tal-UE
Tista’ tniżżel jew tordna pubblikazzjonijiet tal-UE mingħajr ħlas u anke bi ħlas mill-EU Bookshop fuq:
http://bookshop.europa.eu. Tista’ tikseb diversi kopji ta’ pubblikazzjonijiet mingħajr ħlas billi
tikkuntattja lil Europe Direct jew liċ-ċentru ta’ informazzjoni lokali tiegħek (ara http://europa.eu/
contact)
Dritt tal-Unjoni u dokumenti relatati
Sabiex ikollok aċċess għal informazzjoni legali mill-UE, inkluż id-dritt kollu tal-Unjoni mill-1951
fil-verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha, mur fuq EUR-Lex fuq: http://eur-lex.europa.eu
Data miftuħa mill-UE
Il-Portal tad-Data Miftuħa tal-UE (http://data.europa.eu/euodp/en/data) jipprovdi aċċess għal
settijiet ta’ data mill-UE. Id-data tista’ titniżżel u terġa’ tintuża mingħajr ħlas, kemm għal skopijiet
kummerċjali kif ukoll għal skopijiet mhux kummerċjali.
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