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It-tisħiħ tar-regolamentazzjoni 
u s-superviżjoni

Tħejjija għall-implimentazzjoni ta’ Basel III fl-UE

Is-sejħa tal-Kummissjoni Ewropea għal 
parir dwar l-implimentazzjoni tar-
riformi ta’ wara l-kriżi ta’ Basel III

L-istandards prudenzjali globali huma kruċjali 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-
banek attivi internazzjonalment. L-implimen-
tazzjoni tagħhom fl-UE għandha tkun leali, 
proporzjonata u  konxja mill-ispeċifiċitajiet 
tas-suq bankarju tal-UE.

Fl-4  ta’  Mejju  2018, l-EBA rċeviet appell 
mingħand il-Kummissjoni Ewropea għal parir 
dwar l-implimentazzjoni tar-riformi ta’ wara 
l-kriżi ta’ Basel III, li l-għan ewlieni tagħhom 
huwa li jnaqqsu l-varjabbiltà eċċessiva tal-as-
si mwieżna għar-riskju (RWAs) u jtejbu l-kom-
parabbiltà tal-proporzjonijiet tal-kapital tal-
banek fil-ġurisdizzjonijiet kollha. Barra minn 

hekk, intalab parir ulterjuri mill-EBA dwar l-
implimentazzjoni tal-qafas rivedut għar-riskju 
tas-suq – jiġifieri r-Rieżami Fundamentali tal-
Portafoll tan-Negozjar (FRTB) – fl-UE.

Bħala tweġiba għall-appell tal-Kummiss-
joni, l-EBA ħejjiet Opinjoni, li kienet tinkludi 
valutazzjoni tal-politika speċifika tal-qafas 
rivedut ta’ Basel fl-oqsma tar-riskju ta’ kredi-
tu, it-tranżazzjoni ta’ finanzjament tat-titoli 
(SFTs), ir-riskju operazzjonali u  l-limitu min-
imu tal-output; valutazzjoni tal-politika tal-
oqfsa riveduti għar-riskju tal-aġġustament 
tal-valwazzjoni tal-kreditu (CVA) u  r-riskju 
tas-suq; u  valutazzjoni tal-impatt makroe-
konomiku tar-riformi ta’ Basel  III. Iż-żewġ 
valutazzjonijiet huma maħsuba biex jiddaħħlu 
fil-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni 
għall-implimentazzjoni ta’ Basel III fl-UE.
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Valutazzjoni tal-impatt ta’ Basel III fuq 
il-banek u l-ekonomija

Biex tissodisfa t-talba mill-Kummissjoni 
Ewropea, l-EBA nediet eżerċizzju ta’ ġbir tad-
data u  stħarriġ kwalitattiv biex tiġbor id-data 
u l-informazzjoni rilevanti kollha minn total ta’ 
189 bank minn 19-il pajjiż tal-UE.

L-analiżi tal-EBA wriet li sal-2027 – id-da-
ta għall-implimentazzjoni sħiħa tar-rifor-
ma(1) – il-banek tal-UE se jkunu meħtieġa 
jżommu 23.6 % aktar kapital tal-Grad 1 minn 
Ġunju 2018.

F’kooperazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew 
(BĊE), l-EBA wettqet ukoll valutazzjoni tal-
kostijiet u  l-benefiċċji tar-riformi għall-
ekonomija usa’. Skont simulazzjonijiet im-
wettqa bl-użu ta’ mudell makroekonomiku 
tal-BĊE, l-implimentazzjoni tar-riformi se 
tirriżulta f’kostijiet tranżitorji moderati. Min-
naħa l-oħra, Basel  III se jiġġenera benefiċċji 
sostanzjali fit-tul bħala riżultat tal-probab-
biltà aktar baxxa ta’ reċessjonijiet ekonomiċi 
severi. Dawn il-benefiċċji jegħlbu b’mod ċar 
il-kostijiet.

Konsulenza dwar l-implimentazzjoni ta’ 
Basel III fl-UE

Meta tat l-Opinjoni tagħha dwar l-implimen-
tazzjoni tal-qafas finali ta’ Basel III għar-riskju 
ta’ kreditu, l-EBA kkunsidrat bir-reqqa kemm 
l-implikazzjonijiet tar-riformi individwali kif 
ukoll l-impatt tal-implimentazzjoni sħiħa 
fuq il-banek tal-UE. L-EBA sabet li, b’mod 
ġenerali, il-qafas tar-riskju ta’ kreditu ta’ Ba-
sel  III huwa adatt għall-implimentazzjoni fl-
UE, speċjalment peress li ħafna mill-bidliet 
fil-qafas iqisu diversi prattiki eżistenti tal-UE. 
B’mod ġenerali, ir-rapport jagħmel 94  rak-
komandazzjoni ta’ politika relatati mar-riskju 
ta’ kreditu: 39  rakkomandazzjoni ta’ politika 
speċifikament rilevanti għall-approċċ stand-
ardizzat (SA); 48 rakkomandazzjoni ta’ politika 
dwar l-approċċ ibbażat fuq klassifikazzjonijiet 
interni (IRB); u 7 rakkomandazzjonijiet ta’ poli-

(1) Fis-27 ta’ Marzu 2020, il-Kumitat ta’ Basel 
dwar is-Superviżjoni Bankarja (BCBS) ħabbar 
id-differiment tal-implimentazzjoni ta’ Basel III 
għall-1 ta’ Jannar 2023. Dan ħabbar ukoll 
l-estensjoni b’sena tal-arranġamenti tranżitorji li 
jakkumpanjawha għal-limitu minimu tal-output.

tika applikabbli kemm għall-approċċ SA kif 
ukoll għall-approċċ IRB.

Fil-qasam tar-riskju ta’ kreditu tal-kontro-
parti, l-EBA pprovdiet parir dwar l-impli-
mentazzjoni tar-riformi ta’ wara l-kriżi ta’ 
Basel  III fuq l-SFTs; dawn ir-riformi huma 
maħsuba biex jintroduċu regoli ġodda għall-
kalkolu tal-valuri tal-iskopertura ta’ dawn it-
tranżazzjonijiet.

Il-limitu minimu tal-output jirrikjedi li 
r-rekwiżiti kapitali għall-istituzzjonijiet li 
japplikaw approċċ ta’ mmudellar intern ma 
jaqgħux taħt it-72.5 % tar-rekwiżiti kapitali li 
jiġu kkalkulati skont l-SA. L-EBA, bl-għajnuna 
tal-analiżi tal-istudju tal-impatt kwantitattiv 
tagħha, osservat li l-limitu minimu tal-output 
ikkalibrat mill-BCBS jidher li huwa effettiv biex 
jintlaħqu l-objettivi tiegħu għall-banek tal-UE. 
Madankollu, l-EBA evalwat il-mekkaniżmi 
tal-limitu minimu tal-output u  kkunsidrat 
approċċi ta’ implimentazzjoni differenti.

L-EBA vvalutat ukoll, u  ressqet rakkoman-
dazzjonijiet ta’ politika dwar, l-oqfsa riveduti 
tar-riskju tas-CVA u tar-riskju tas-suq.

Il-parir dwar ir-riskju tas-CVA kopra b’mod 
partikolari d-definizzjoni tal-kamp ta’ applika-
zzjoni tat-tranżazzjonijiet li għandhom ikunu 
soġġetti għal rekwiżiti kapitali għar-riskju tas-
CVA, l-ispeċifikazzjoni tal-approċċi simplifikati 
għar-riskju tas-CVA u l-eliġibbiltà ta’ istituzz-
jonijiet bi skoperturi limitati għar-riskju tas-
CVA biex jużawhom għal skopijiet ta’ propor-
zjonalità.

Fir-rigward tar-riskju tas-suq, il-parir tal-
EBA appoġġa l-użu tal-SA ta’ Basel  II ikkali-
brat mill-ġdid għar-riskju tas-suq bħala SA 
simplifikat għall-istituzzjonijiet bi skoperturi 
limitati għar-riskju tas-suq. Il-parir dwar ir-
riskju tas-suq kien infurmat minn eżerċizzju 
ta’ ġbir tad-data u  kwestjonarju kwalitattiv 
mimli mill-banek fl-ewwel nofs tal-2019, li 
kienu bbażati fuq l-istandards FRTB kif iffinal-
izzati mill-BCBS f’Jannar 2019.
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It-tħejjija għall-applikazzjoni ta’ elementi ġodda 
ewlenin tal-leġiżlazzjoni tal-UE

Pjanijiet direzzjonali dwar il-pakkett ta’ 
miżuri għat-tnaqqis tar-riskju

Il-pakkett għat-tnaqqis tar-riskju – li jin-
kludi emendi fid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti 
ta’ Kapital (DRK), ir-Regolament dwar ir-
Rekwiżiti ta’ Kapital (CRR), id-Direttiva dwar 
l-Irkupru u  r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD) 
u  r-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku 
ta’ Riżoluzzjoni (SRMR) – jalloka aktar minn 
100  mandat ġdid lill-EBA. Dawn il-mandati 
jaġġornaw u jikkompletaw il-Ġabra Unika tar-
Regoli u l-monitoraġġ tal-prattiki regolatorji. L-

EBA ddeċidiet li tkopri l-oqsma ta’ governanza 
u remunerazzjoni, skoperturi kbar, ir-rekwiżiti 
tal-Pilastru  2, ir-riżoluzzjoni, u  r-rapportar 
prudenzjali u  d-divulgazzjonijiet f’pakkett ta’ 
pjanijiet direzzjonali li jikkompleta pjanijiet di-
rezzjonali individwali oħra, bħal dawk dwar ir-
riskju tas-suq u l-finanzi sostenibbli. Ir-raġuni 
għall-ħruġ ta’ dan is-sett ta’ pjanijiet direzz-
jonali kienet li tingħata informazzjoni dwar is-
sekwenza u l-prijoritizzazzjoni tal-mandati. Fil-
pjanijiet direzzjonali, l-EBA pprovdiet rendikont 
preliminari tal-fehim tagħha tal-mandati flim-
kien ma’ xi gwida politika.

Figura 1: Pjan Direzzjonali tal-EBA dwar il-Pakkett għat-Tnaqqis tar-Riskju - mandati
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fl‑azzjoni

L‑għoti ta’ aktar ċarezza 
dwar ir‑rekwiżiti 

tal‑Pilastru 2
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It-tisħiħ tal-qafas komuni tal-UE għat-
titolizzazzjoni b’enfasi fuq is-sempliċità, 
it-trasparenza u l-istandardizzazzjoni

F’Jannar 2019, it-tliet Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej (ASE), jiġifieri l-EBA, l-Awtorità Ewro-
pea tat-Titoli u  s-Swieq (ESMA) u  l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u  l-Pensjonijiet 
tax-Xogħol (EIOPA), stabbilixxew Kumitat tat-
Titolizzazzjoni taħt il-Kumitat Konġunt biex 
jiżguraw konsistenza superviżorja transset-
torjali fl-applikazzjoni tal-qafas tat-titolizzazz-
joni tal-UE. Magħmul minn rappreżentanti 
tal-ASE, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
il-Kummissjoni Ewropea u  l-BĊE, il-Kumi-
tat tat-Titolizzazzjoni ħadem fuq għadd ta’ 
suġġetti importanti inklużi (i) l-interpretazz-
joni tal-kamp ta’ applikazzjoni ġurisdizzjonali 
tal-applikazzjoni tar-Regolament dwar it-
Titolizzazzjoni (2017/2402), (ii) ir-rekwiżiti ta’ 
diliġenza dovuta għall-investituri istituzzjonali 
fl-UE u  (iii) kjarifika tal-kamp ta’ applikazz-
joni tal-applikazzjoni tal-qafas fir-rigward ta’ 
pajjiżi terzi.

L-implimentazzjoni tal-qafas 
prudenzjali għad-ditti tal-investiment 
u l-prodotti regolatorji futuri tal-EBA

L-EBA pprovdiet assistenza u  pariri ta’ livell 
għoli lill-Kummissjoni Ewropea għall-iżvilupp 
tal-qafas prudenzjali l-ġdid għad-ditti tal-
investiment permezz ta’ rispons għall-appell 
tagħha għal parir ippubblikata fl-2017.

L-għan tal-qafas il-ġdid huwa li joħloq 
rekwiżiti prudenzjali għad-ditti tal-investiment 
li huma aktar sempliċi u  aktar proporzjonati 
minn dawk attwalment applikabbli skont is-
CRD  4 u  s-CRR u  li jqisu d-daqs, in-natura 
u  l-kumplessità tal-attivitajiet tad-ditti tal-
investiment.

Il-qafas il-ġdid jistabbilixxi numru sinifikanti 
ta’ mandati għall-EBA dwar l-oqsma li ġejjin: 
il-livelli limiti u l-kriterji biex id-ditti tal-inves-
timent ikunu soġġetti għas-CRR, ir-rekwiżiti 
kapitali u  l-kompożizzjoni tal-kapital, ir-rap-
portar u  d-divulgazzjoni, ir-remunerazzjoni 
u  l-governanza, il-konverġenza superviżorja 
u l-proċess ta’ rieżami superviżorju, u r-riskji 
ambjentali, soċjali u ta’ governanza (ESG).

L-EBA tippjana li tissottometti l-prodotti rego-
latorji relatati ma’ dawn il-mandati f’erba’ 
fażijiet.

It-tkomplija tal-programm ta’ tiswija tal-IRB 
u  l-valutazzjoni komparattiva tal-mudelli in-
terni

Fl-2019, l-EBA wettqet l-eżerċizzji ta’ val-
utazzjoni komparattiva superviżorji annwali 
regolari tagħha, bil-għan li tidentifika anom-
aliji fil-kalkoli tal-RWAs bl-użu ta’ mudelli in-
terni. Kull wieħed minn dawn l-eżerċizzji huwa 
konkluż bil-pubblikazzjoni ta’ żewġ rapporti 
orizzontali li jiġbru fil-qosor is-sejbiet ewlenin 
għar-riskju ta’ kreditu u għar-riskju tas-suq. 
L-aspett l-aktar diffiċli ta’ studji komparat-
tivi dwar l-RWA huwa li ssir distinzjoni bejn l-
influwenza tal-motivaturi bbażati fuq ir-riskju 
u  dik tal-motivaturi bbażati fuq il-prattika. 
Għalhekk, il-metodi ta’ valutazzjoni kompar-
attiva jvarjaw għar-riskju ta’ kreditu u r-riskju 
tas-suq.

F’Marzu 2019, l-EBA ppubblikat il-Linji Gwida 
dwar l-istima tat-telf fil-każ ta’ inadempjenza 
(LGD) fir-ritmu ekonomiku, u  b’dan il-mod 
iffinalizzat ir-rieżami regolatorju tal-approċċ 
IRB, kif stabbilit inizjalment f’rapport ippubb-
likat fi Frar 2016. Il-kisbiet sal-lum u  l-passi 
ppjanati li jmiss ġew deskritti f’rapport ta’ pro-
gress dwar il-pjan direzzjonali tal-IRB ippubb-
likat f’Lulju 2019, li stabbilixxa wkoll skeda ta’ 
żmien riveduta għall-implimentazzjoni tar-
reviżjonijiet regolatorji.

L-objettiv ewlieni tal-pjan direzzjonali tal-
IRB huwa li terġa’ tinkiseb il-fiduċja tal-
parteċipanti fis-suq fl-eżiti tal-mudelli interni 
u li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u rekwiżiti 
ta’ fondi proprji li jirriflettu b’mod xieraq il-liv-
ell ta’ riskju meħud mill-istituzzjonijiet. Huwa 
mistenni li l-implimentazzjoni tal-pjan direzz-
jonali tal-IRB se twassal għal titjib sostanz-
jali fil-komparabbiltà tal-istimi tar-riskju u l-
RWAs fl-istituzzjonijiet kollha.

L-aġġustament tal-politiki ta’ 
governanza u ta’ remunerazzjoni

Id-Direttiva (UE) 2019/878 (CRD 5), adottata fl-
20 ta’ Mejju 2019, temenda d-Direttiva 2013/36/
UE (is-CRD) fir-rigward, fost l-oħrajn, tad-
dispożizzjonijiet dwar il-governanza u  r-re-
munerazzjoni, biex jiġi żgurat approċċ aktar 
armonizzat u proporzjonat fl-UE.

B’mod partikolari, wara r-rakkomandazz-
jonijiet tar-rapport tal-Kummissjoni Ewro-
pea tat-28  ta’  Lulju  2016, id-dispożizzjonijiet 
il-ġodda jiċċaraw li l-istituzzjonijiet iż-żgħar 
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u l-persunal b’livelli baxxi ta’ remunerazzjoni 
varjabbli huma eżentati mill-prinċipji dwar id-
differiment u l-iżborż fl-istrumenti u l-politika 
tal-pensjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2013/36/
UE. F’konformità mal-mandat mogħti lilha 
fis-CRD 5, fl-2019 l-EBA bdiet temenda l-linji 
gwida tagħha dwar politiki sodi ta’ remuner-
azzjoni biex tispeċifika l-kundizzjonijiet għall-
applikazzjoni tal-proporzjonalità kif ukoll as-
petti oħra rigward l-applikazzjoni għal gruppi, 
l-użu ta’ strumenti marbuta mal-ishma u  l-
perjodu ta’ differiment. Barra minn hekk, pe-
ress li s-CRD 5 tintroduċi dispożizzjoni ġdida 
li tirrikjedi li r-remunerazzjoni għandha tkun 

newtrali għall-ġeneru, l-EBA bdiet tiżviluppa 
linji gwida f’dan ir-rigward.

L-EBA bdiet ukoll tagħmel rieżami tal-linji 
gwida dwar il-valutazzjoni idonea u xierqa tal-
adegwatezza tal-membri tal-korp maniġerjali 
u  tad-detenturi ta’ funzjoni ewlenija biex jir-
riflettu l-emendi tas-CRD  5 immirati lejn it-
titjib tal-ġestjoni tar-riskju, iż-żieda tal-in-
volviment tal-bord fis-sorveljanza tal-ġestjoni 
tar-riskju u  l-kjarifika li r-riskju ta’ ħasil ta’ 
flus/ta’ finanzjament tat-terroriżmu (ML/TF) 
huwa parti mill-Proċess ta’ Reviżjoni u Eval-
wazzjoni Superviżorji (SREP) u  għalhekk ta’ 
arranġamenti ta’ governanza tajba.

Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-konverġenza 
superviżorja tar-rekwiżiti ta’ riżoluzzjoni, prudenzjali, 
tal-konsumatur, tal-pagamenti u tal-ġlieda kontra 
l-ħasil ta’ flus fl-UE kollha

Il-promozzjoni ta’ maniġġar ta’ 
kriżijiet effiċjenti u kkoordinata tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu, id-ditti tal-
investiment u l-infrastrutturi tas-swieq 
finanzjarji fl-UE

Fi Frar 2019, l-EBA ppubblikat manwal dwar 
il-valutazzjoni għall-finijiet ta’ riżoluzzjoni, bil-
għan li trawwem il-konverġenza u  l-konsist-
enza tal-prattiki ta’ valwazzjoni u l-interazzjoni 
ma’ valutaturi indipendenti fl-UE kollha. L-

EBA żiedet mal-manwal kapitolu relatat mas-
sistemi ta’ informazzjoni maniġerjali (MISs) 
tal-istituzzjonijiet għall-valutazzjoni għal 
riżoluzzjoni.

Il-valutazzjoni tal-konverġenza tal-
prattiki superviżorji

L-EBA stabbilixxiet pjan ta’ konverġenza 
għall-2019 bil-għan li trawwem konverġenza 
superviżorja fl-UE kollha. Il-pjan, li identifika 
suġġetti ewlenin għal attenzjoni superviżorja 
prudenzjali akbar, kien maħsub biex jinforma 
l-proċessi tal-awtoritajiet kompetenti għall-
għażla tal-prijoritajiet superviżorji għall-2019, 
kif ukoll biex jiġbed l-attenzjoni tagħhom 
għall-implimentazzjoni konsistenti ta’ ċerti 
prodotti ta’ politika.

L-awtoritajiet kompetenti huma misten-
nija jiżguraw li s-superviżjoni tagħhom tal-
arranġamenti ta’ governanza interna tal-is-
tituzzjonijiet tqis il-linji gwida riveduti tal-EBA 
dwar il-governanza interna u  l-linji gwida 
konġunti EBA–ESMA dwar il-valutazzjoni tal-
idoneità tal-membri tal-korpi maniġerjali 
u  d-detenturi ta’ funzjoni ewlenija, li t-tnejn 
li huma daħlu fis-seħħ fit-30  ta’ Ġunju 2018. 
Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti 
għamlu rieżami tal-approċċi tal-istituzzjonijiet 
u l-proċessi għall-valutazzjoni u l-mitigazzjoni 
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tar-riskji tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
u tal-komunikazzjoni (ICT).

Fl-aħħar nett, il-valutazzjoni u  l-monitoraġġ 
tat-tnaqqis tas-self improduttiv (NPLs) 
fil-karti bilanċjali tal-istituzzjonijiet ġew 
introdotti fost is-suġġetti ewlenin għall-
attenzjoni superviżorja fl-2019 biex tiġi 
mmonitorjata t-tħejjija tas-superviżuri għall-
implimentazzjoni tal-linji gwida dwar il-
ġestjoni ta’ skoperturi improduttivi (NPEs) 
u skoperturi mrażżna (FBEs).(2)

It-tnaqqis tal-varjabbiltà fil-mudelli 
u l-espansjoni tal-valutazzjoni 
komparattiva għall-Istandard 
Internazzjonali tar-Rapportar 
Finanzjarju 9

Fehim komprensiv tal-prattiki segwiti mill-
banek rigward l-immudellar skont l-Istand-
ard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 
(IFRS)  9 kien qasam ewlieni li ffukat fuqu 
l-EBA fl-2019, u  se tkompli tagħmel dan 
fis-snin li ġejjin. F’Lulju  2019, l-EBA ppubb-
likat il-pjan direzzjonali tal-IFRS  9 u  nediet 
l-eżerċizzju ta’ valutazzjoni komparattiva tal-
IFRS 9.(3) L-eżerċizzju, li għadu għaddej, huwa 
essenzjali minn perspettiva superviżorja, pe-
ress li l-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni jaf-
fettwa direttament il-livell tal-fondi proprji u l-
proporzjonijiet regolatorji. Din l-inizjattiva hija 
l-ewwel pass fil-ħidma fil-fond li għandha tit-
wettaq dwar l-identifikazzjoni ta’ inkonsistenzi 
li jistgħu jwasslu għal varjabbiltà eċċessiva/
mhux dovuta fiċ-ċifri prudenzjali. Minħabba l-
kumplessità tiegħu, dan huwa objettiv fuq per-
jodu medju sa twil li għandu jintlaħaq permezz 
ta’ approċċ gradwali.

L-operazzjonalizzazzjoni tal-politiki 
prudenzjali dwar il-ħtiġijiet ta’ 
esternalizzazzjoni, il-kopertura 
u r-riżoluzzjoni strutturali tal-munita 
barranija

Fil-kuntest tad-diġitalizzazzjoni u  l-impor-
tanza dejjem tikber tat-teknoloġija tal-IT 
u  dik finanzjarja, l-esternalizzazzjoni hija 
mod kif wieħed ikollu aċċess għal teknoloġiji 
ġodda b’mod relattivament faċli u  biex tink-

(2) Dawn kienu applikabbli mit-30 ta’ Ġunju 2019.

(3) https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-
on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-
benchmarking-exercise

iseb ekonomija ta’ skala. L-EBA aġġornat il-
linji gwida tal-esternalizzazzjoni tagħha biex 
tipprovdi qafas ċar u  ċertezza legali meta 
l-istituzzjonijiet jagħmlu użu minn fornituri 
ta’ servizzi biex jesternalizzaw il-funzjonijiet, 
b’mod partikolari f’oqsma teknikament inno-
vattivi bħall-cloud computing u  servizzi oħra 
tat-teknoloġija tal-informazzjoni (IT).

Il-kunċett u  l-applikazzjoni speċifika tad-
dispożizzjoni dwar il-munita barranija (FX) 
strutturali jidhru li huma soġġetti għal diversi 
interpretazzjonijiet kemm fost l-awtoritajiet 
superviżorji kif ukoll fost l-istituzzjonijiet, li 
wassal għal implimentazzjoni inkonsistenti 
tad-dispożizzjoni fl-UE kollha. Biex tiżgura 
interpretazzjoni u  implimentazzjoni armoniz-
zati fl-UE, f’Ottubru  2019 l-EBA ppubblikat 
dokument ta’ konsultazzjoni dwar abbozz ta’ 
linji gwida dwar it-trattament mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-pożizzjonijiet strutturali tal-FX.

Fil-qasam tar-riżoluzzjoni, l-EBA ddedikat 
attenzjoni għall-operazzjonalizzazzjoni tal-
ħidma tal-proċess ta’ rikapitalizzazzjoni in-
terna sabiex ittejjeb l-effiċjenza tiegħu. Qasam 
ta’ ħidma sinifikanti kien l-eżaminazzjoni tal-
interfaċċa bejn il-proċess tar-rikapitalizzazz-
joni interna u  l-liġi Ewropea tat-titoli. It-tieni 
qasam ta’ ħidma sinifikanti kien l-interazzjoni 
tar-rikapitalizzazzjoni interna mar-regola-
menti tal-UE dwar fużjonijiet u approvazzjoni-
jiet tal-għajnuna mill-Istat.

Konverġenza fis-superviżjoni ta’ servizzi 
ta’ pagament u rekwiżiti ta’ protezzjoni 
tal-konsumatur

Matul l-2019, l-EBA kompliet il-ħidma tagħha 
fil-qasam tas-servizzi ta’ pagament biex tgħin 
fil-kisba tal-objettivi tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi ta’ Pagament (PSD 2) u biex 
tiżgura li r-rekwiżiti tad-direttiva u  l-istand-
ards tekniċi u l-linji gwida tal-EBA relatati jiġu 
applikati b’mod sod, effiċjenti u konsistenti fl-
UE kollha. F’dan il-kuntest, l-EBA pprovdiet 
kjarifiki bi tweġiba għal mistoqsijiet mill-in-
dustrija dwar l-implimentazzjoni tal-interfaċċi 
tal-aċċess meħtieġa mill-PSD 2. Barra minn 
hekk, l-EBA indirizzat kwistjonijiet dwar sfidi 
prattiċi ffaċċjati mill-industrija fit-tħejjija 
għad-data tal-applikazzjoni tar-Regolament 
Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/389 dwar 
awtentikazzjoni qawwija tal-konsumatur u ko-
munikazzjoni komuni u  sikura (l-Istandards 
Tekniċi Regolatorji dwar l-Awtentikazzjoni 
Qawwija tal-Konsumatur u  komunikazzjoni 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
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komuni u  sigura) fl-14  ta’ Settembru 2019. 
Biex tifhem aħjar l-isfidi ffaċċjati mill-indus-
trija, f’Jannar  2019 l-EBA stabbilixxiet ukoll 
grupp ta’ ħidma dwar l-interfaċċi għall-
ipprogrammar tal-applikazzjonijiet taħt il-
PSD 2, magħmul minn 30 parteċipant tal-in-
dustrija u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
li jiżgura rappreżentanza bbilanċjata u ugwali 
tal-partijiet ikkonċernati ewlenin involuti fl-UE 
kollha.

Fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur, 
f’Lulju  2019 l-EBA ppubblikat rapport dwar 
l-implimentazzjoni tal-linji gwida dwar is-
sorveljanza tal-prodotti u  l-arranġamenti ta’ 
governanza li kienet ippubblikat fl-2015 u li il-
hom japplikaw mill-2017. Ir-rapport identifika 
għadd ta’ prattiki tajbin u ħżiena u ddeskriva 
l-passi li jmiss li l-EBA se tieħu biex twettaq il-
mandat tagħha ta’ konverġenza superviżorja.

L-iżgurar tal-konsiderazzjoni tar-riskji 
ML/TF fil-kuntest prudenzjali

L-EBA ppubblikat Opinjoni dwar komuni-
kazzjonijiet lil entitajiet taħt superviżjoni 
f’Lulju  2019, b’segwitu tal-pjan ta’ azzjoni 
tal-Kunsill Ewropew maħruġ fi tmiem l-2018, 
li enfasizzat il-ħtieġa li tittejjeb l-effettività 
tas-superviżjoni tal-ġlieda kontra l-ħasil ta’ 

flus u  l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/
CFT) u  tal-iskambju ta’ informazzjoni u  kol-
laborazzjoni bejn l-awtoritajiet rilevanti 
u s-superviżuri prudenzjali, speċjalment dawk 
transfruntiera. Fl-Opinjoni, l-EBA enfasizzat 
l-importanza tar-riskji ta’ ML/TF fil-kuntest 
prudenzjali u fis-suq uniku kollu.

L-EBA bdiet taħdem fuq l-integrazzjoni 
tal-kunsiderazzjonijiet tal-AML/CFT fis-
superviżjoni prudenzjali biex tiżgura li r-
riskji ta’ ML/TF jiġu kkunsidrati matul il-
proċessi superviżorji, inklużi l-awtorizzazzjoni 
u s-superviżjoni kontinwa, u speċifikament fil-
kuntest tal-SREP, bħala parti mir-rieżami tar-
riskji, il-mudelli ta’ negozju, l-operazzjonijiet 
ta’ kreditu, il-governanza u l-ġestjoni tar-riskji 
interni. Din il-ħidma tkompli fl-2020 u lil hinn.

Fl-aħħar nett, l-EBA implimentat il-fażi  1 
ta’ programm pluriennali ta’ rieżamijiet tal-
approċċi tal-awtoritajiet kompetenti għas-
superviżjoni tal-AML/CFT tal-banek bil-għan 
li tivvaluta l-effettività tal-approċċi tal-awtori-
tajiet nazzjonali kompetenti għas-superviżjoni 
tal-AML/CFT tal-banek u li tappoġġa l-isforzi 
tal-AML/CFT tal-awtoritajiet kompetenti indi-
vidwali. L-EBA se tkompli s-serje tagħha ta’ 
rieżamijiet tal-implimentazzjoni tal-AML/CFT 
matul l-2020.

Policy recommendations
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Prijoritajiet orizzontali li jaffettwaw 
is-settur finanzjarju tal-UE

L-iżgurar tan-newtralità teknoloġika fl-approċċi 
regolatorji u superviżorji

Il-valutazzjoni tax-xejriet fl-
introduzzjoni tal-big data u l-analitika 
avvanzata

L-EBA identifikat l-użu tal-big data u  tal-
intelliġenza artifiċjali u t-tagħlim awtomatiku 
(IA/ML) bħala innovazzjonijiet teknoloġiċi pro-
mettenti u li qed jikbru għas-servizzi finanzjar-
ji. L-EBA wettqet rieżami profond dwar l-użu 
tal-big data u l-analitika avvanzata (BD u AA) 
fis-settur bankarju u f’Jannar 2020 ippubblikat 
ir-Rapport dwar il-Big Data u  l-Analitika Av-
vanzata. L-għan tar-rapport huwa li jikkon-
dividi l-għarfien fost il-partijiet ikkonċernati 
dwar il-prattiki attwali u li jippreżenta l-pilastri 
ewlenin u  l-elementi ta’ fiduċja li għandhom 
jakkumpanjaw l-użu tal-BD u AA.

Il-valutazzjoni tal-applikabbiltà 
u l-adegwatezza tad-dritt tal-Unjoni 
għall-kriptoassi

Fl-2019, l-EBA ppubblikat rapport dwar l-app-
likabbiltà u l-adegwatezza tad-dritt tal-Unjoni 
fir-rigward tal-attivitajiet tal-kriptoassi. L-EBA 
identifikat livell relattivament baxx ta’ attività 
tal-kriptoassi fl-UE u  osservat li l-attivitajiet 
li jinvolvu l-kriptoassi jaqgħu barra mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tar-regolamentazzjoni tal-UE 
dwar is-servizzi bankarji, il-pagamenti u l-flus 
elettroniċi (e-flus), li jirriżultaw f’riskji skop-
erti.

L-EBA enfasizzat il-ħtieġa għal analiżi komp-
rensiva kost-benefiċċji, billi jitqiesu kwistjoni-
jiet ġewwa u  barra s-settur finanzjarju, biex 
jiġi ddeterminat liema azzjoni hija meħtieġa 
fil-livell tal-UE biex jiġu indirizzati r-riskji 
identifikati għall-konsumaturi, ir-reżiljenza 
operazzjonali u l-kundizzjonijiet ekwi.

Il-monitoraġġ tal-innovazzjonijiet 
u l-ġestjoni tar-riskji

L-EBA timmonitorja l-innovazzjonijiet finan-
zjarji bbażati fuq it-teknoloġija, u  tivvaluta l-
opportunitajiet li jipprovdu u  r-riskji tal-ICT, 
taċ-ċibersigurtà jew tar-reżiljenza operazz-
jonali li jistgħu jirrappreżentaw, sabiex tkun 
lesta tipprovdi rispons ta’ politika xieraq meta 
jkun meħtieġ.

Fl-2019, l-EBA fasslet mill-ġdid il-proċess ta’ 
monitoraġġ tal-innovazzjoni billi stabbilixxiet 
għodda ta’ skrinjar tal-innovazzjoni online, li 
tgħinha ssegwi l-aħħar żviluppi dwar l-inno-
vazzjonijiet u tivvaluta l-importanza tagħhom, 
u b’hekk tidentifika l-oqsma tal-ogħla prijorità 
u tgħin biex tiggwida l-ħidma tas-Sottogrupp 
dwar il-Prodotti Innovattivi.
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Min-naħa tal-ġestjoni tar-riskju, fl-2019 l-
EBA ppubblikat linji gwida importanti dwar 
il-ġestjoni tar-riskju tal-ICT u  tas-sigurtà li 
għandhom l-għan li jżidu r-reżiljenza tas-set-
turi bankarji u tal-pagamenti tal-UE.

Il-valutazzjoni tal-impatt tal-
FinTech dwar il-mudelli ta’ negozju 
tal-istituzzjonijiet ta’ pagament 
u l-istituzzjonijiet tal-e-flus

Fl-2019, l-EBA wettqet analiżi tal-impatt tal-
FinTech dwar l-istituzzjonijiet ta’ pagament 
(PIs) u  l-istituzzjonijiet tal-e-flus (EMIs) biex 
issaħħaħ il-kondiviżjoni tal-għarfien fost ir-
regolaturi u s-superviżuri.

Is-sejbiet jissuġġerixxu relazzjoni bejn 
it-tkabbir tal-industrija tal-pagamenti 
u  d-diżintermedjazzjoni fis-settur bankarju, 
peress li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu eżistenti 
rrapportaw impatt negattiv fuq id-dħul 
tagħhom mil-linji tan-negozju tal-pagamenti. 
L-istrateġija attwali ta’ ħafna mill-istituzzjoni-
jiet tidher li hija l-espansjoni tal-prodotti u s-
servizzi tagħhom u d-dħul fi swieq ġodda.

Il-cloud computing u l-portafolli diġitali/mob-
bli kienu l-innovazzjonijiet l-aktar prominenti 
li ntużaw, b’interess dejjem akbar fl-IA/ML, 
fil-BD u AA u fil-bijometrija.

Il-monitoraġġ tal-emerġenza 
ta’ faċilitaturi tal-innovazzjoni 
u l-istabbiliment tal-aħjar prattiki

F’Jannar 2019, l-ASE ppubblikaw rapport dwar 
il-faċilitaturi tal-innovazzjoni li jipprovdi ħarsa 
ġenerali lejn l-iskemi eżistenti u  jippreżenta 
sett tal-aħjar prattiki għat-tfassil u  l-operat 
tagħhom.

Ir-rapport jistabbilixxi analiżi komparattiva 
tal-faċilitaturi tal-innovazzjoni u, abbażi ta’ din 
l-analiżi, sett tal-aħjar prattiki maħsuba biex 

(i) jippromwovu l-konsistenza fis-suq uniku 
fit-tfassil u t-tħaddim tal-faċilitaturi tal-inno-
vazzjoni; (ii) jippromwovu t-trasparenza tar-
riżultati tal-politika regolatorja u superviżorja 
li jirriżultaw mill-interazzjonijiet fil-kuntest 
tal-faċilitaturi tal-innovazzjoni; u  (iii) 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, inklużi l-awtoritajiet tal-protezzjoni 
tal-konsumatur u tad-data.

L-identifikazzjoni ta’ ostakli għall-
forniment transfruntier ta’ servizzi 
finanzjarji

F’Ottubru 2019, l-EBA ppubblikat rapport li rri-
fletta fuq il-potenzjal ta’ soluzzjonijiet diġitali 
biex jappoġġaw il-forniment ta’ servizzi finan-
zjarji transfruntiera u  identifika impedimenti 
potenzjali għall-forniment transfruntier ta’ 
servizzi bankarji u  ta’ pagament li jirriżultaw 
minn diverġenzi fil-protezzjoni tal-konsuma-
tur, il-kondotta tal-operazzjonijiet u r-rekwiżiti 
tal-AML/CFT. Ir-rapport irrakkomanda li l-
Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni biex tin-
dirizza dawn il-kwistjonijiet biex tappoġġa l-
forniment ta’ servizzi transfruntiera.

L-analiżi tal-perimetru u l-approċċi ta’ 
liċenzjar tal-attivitajiet tal-FinTech

F’Lulju  2019, l-EBA ppubblikat rapport dwar 
il-perimetru regolatorju, l-istatus regolatorju 
u  l-approċċi ta’ awtorizzazzjoni relatati mal-
attivitajiet tal-FinTech. Ir-rapport sab li d-ditti 
tal-FinTech li mhumiex soġġetti għal xi reġim 
regolatorju ma għandhomx għalfejn jiġu rrego-
lati peress li jipprovdu attivitajiet u servizzi li 
huma ta’ natura anċillari/mhux finanzjarja. 
Fir-rigward tal-approċċi ta’ awtorizzazzjoni, 
l-EBA sabet li l-prinċipji tal-proporzjonalità 
u tal-flessibbiltà huma applikati bl-istess mod 
mill-awtoritajiet kompetenti irrispettivament 
minn jekk l-applikant jippreżentax mudell 
kummerċjali tradizzjonali jew innovattiv u/jew 
mekkaniżmu eżekuttiv.
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Il-bini tal-fatturi ESG fil-ħidma tal-EBA

L-istabbiliment ta’ pjan ta’ azzjoni tal-
ESG għas-settur bankarju

Fl-2019, l-EBA ppubblikat il-pjan ta’ azzjoni 
tagħha dwar il-finanzi sostenibbli, u  b’hekk 
iddefinixxiet il-mandati tagħha dwar il-finanzi 
sostenibbli u identifikat il-ħidma preparatorja 
teknika dwar l-analiżi tas-suq u l-involviment 
mal-partijiet ikkonċernati. Din stabbilixxiet 
in-Network tal-EBA dwar il-Finanzi Sostenib-
bli mal-awtoritajiet kompetenti tal-UE biex 
tistabbilixxi kanal ta’ kollaborazzjoni u organ-
izzat tliet workshops tekniċi mal-banek tal-
UE, l-awtoritajiet kompetenti u r-riċerkaturi.

Dawn l-attivitajiet tal-EBA jwieġbu għall-pjan 
ta’ azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar 
il-finanzjament tat-tkabbir sostenibbli, li 
jistieden lill-ASE jipprovdu appoġġ dirett għall-
implimentazzjoni tal-pjan billi jwettqu kompiti 
speċifiċi. L-ASE għandhom jipprovdu gwida 
dwar kif il-kunsiderazzjonijiet ta’ sostenibbiltà 
jistgħu jitqiesu b’mod effettiv fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-UE dwar is-servizzi finanzjarji 
u jgħinu biex jiġu identifikati l-lakuni eżistenti.

Figura 2: Mandati tal-EBA dwar il-finanzi sostenibbli

REGOLAMENT TAL-EBA

Sistema ta’ monitoraġġ għall-
valutazzjoni tar-riskji tal-ESG materjali

Kunsiderazzjoni tal-fatturi ESG fil-ħidma 
tal-EBA

REGOLAMENT DWAR 
ID-DIVULGAZZJONI 

TAS-SOSTENIBBILTÀ

RTS tal-ASE dwar is-sostenibbiltà 
dwar:
(i) divulgazzjoni prekuntrattwali;
(ii) kontenut ta’ siti web;
(iii) rapporti perjodiċi;
(iv) preżentazzjoni ta’ informazzjoni dwar 

finanzi sostenibbli

CRD U IFD

Inklużjoni potenzjali tar-riskji tal-ESG 
fil-ġestjoni tar-riskju u fl-SREP
- Definizzjonijiet
- Proċessi tal-ittestjar tal-istress
- Valutazzjoni tar-riskji tal-ESG
- L-impatt tar-riskji tal-ESG fuq is-self

PJAN TA’ AZZJONI TAL-KE

Kontribut għall-ħidma tat-TEG
- Tassonomija
- Standard tal-bonds ekoloġiċi
- Linji gwida dwar id-divulgazzjoni 

tal-klima
- Parametri referenzjarji

Azzjoni 10 tappella għal parir dwar 
pressjoni mhux dovuta fuq terminu qasir
Pjattaforma dwar il-finanzi 
sostenibbli

CRR U IFR

Divulgazzjoni tar-riskji relatati 
mal-ESG, ir-riskji fiżiċi u ta’ tranżizzjoni

Valutazzjoni tat-trattament 
prudenzjali għal skoperturi assoċjati 
mal-objettivi ambjentali u/jew soċjali
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L-analiżi tal-prattiki tas-suq 
u l-ixprunaturi tal-perspettiva għal 
żmien qasir fis-settur bankarju

Bi tweġiba għal appell għal parir mill-Kum-
missjoni Ewropea, l-EBA wettqet analiżi rile-
vanti u  ppreżentat is-sejbiet tagħha fir-rap-
port tagħha dwar pressjoni mhux dovuta fuq 
terminu qasir mis-settur finanzjarju dwar il-
korporazzjonijiet. Ir-rapport jikkunsidra tliet 
perspettivi li huma relatati mal-perspettiva 
għal żmien qasir: il-perspettiva tal-banek, il-
perspettiva tal-kumpaniji u  l-perspettiva 
tal-finanzi sostenibbli. Ir-rapport jipprovdi 
rakkomandazzjonijiet ta’ politika li jsostnu 
li l-azzjoni ta’ politika għandu jkollha l-għan 
li tipprovdi informazzjoni u  inċentivi rilevanti 
biex tħeġġeġ lill-banek jestendu l-orizzonti ta’ 
żmien fl-istrateġiji u fil-governanza tagħhom.

Il-bini ta’ kunsiderazzjonijiet tal-ESG 
fil-ħidma ġenerali tal-EBA

F’konformità mar-regolament ta’ twaq-
qif tagħha, l-EBA għandha tqis il-mudelli 
kummerċjali sostenibbli u  l-integrazzjoni 
tal-fatturi tal-ESG meta taġixxi fi ħdan is-
setgħat tagħha u  meta twettaq il-kompiti 
tagħha. L-EBA għandha tiżviluppa wkoll sis-
tema ta’ monitoraġġ biex tivvaluta r-riskji tal-

ESG materjali u  metodoloġiji komuni għall-
valutazzjoni tal-effett tax-xenarji ekonomiċi 
fuq il-pożizzjoni finanzjarja ta’ istituzzjoni, fil-
waqt li tqis ir-riskji li jirriżultaw minn żviluppi 
ambjentali negattivi.

Is-CRD  5 riveduta tistieden lill-EBA biex 
tiżviluppa kriterji għall-fehim tal-impatt 
tar-riskji tal-ESG fuq l-istabbiltà finanzjarja 
tal-istituzzjonijiet, biex tidentifika strateġiji 
u  proċessi għall-ġestjoni ta’ dawn ir-riskji 
u  biex tivvaluta l-inklużjoni potenzjali tar-
riskji tal-ESG fl-SREP imwettaq mill-awtori-
tajiet kompetenti. Is-CRR 2 rivedut jintroduċi 
rekwiżit għall-istituzzjonijiet il-kbar biex jid-
divulgaw informazzjoni dwar ir-riskji tal-ESG 
u biex l-EBA tinkludi speċifiċitajiet ta’ dawn id-
divulgazzjonijiet fl-istandard tekniku dwar il-
Pilastru 3, filwaqt li tipproteġi lill-konsumaturi 
u  lid-depożitanti u  tikkontribwixxi għal paga-
menti bl-imnut siguri u konvenjenti fl-UE.

Il-protezzjoni tal-konsumaturi fl-UE 
kollha

Il-ħidma tal-EBA dwar il-protezzjoni tal-kon-
sumatur għandha l-għan li tnaqqas il-firxa 
ta’ detriment li jista’ jinqala’ meta l-kon-
sumaturi jixtru prodotti u  servizzi bankarji 
għall-konsumatur. Ir-rapport dwar ix-xejriet 

Figura 3: Benefiċċji tal-protezzjoni tad-depożiti għaċ-ċittadini tal-UE

L-Opinjonijiet tal-EBA jikkonkludu li l-livell ta’ kopertura armonizzat ta’ €100 000 jibqa’ adegwat. Madankollu, 
l-EBA tipproponi titjib importanti fis-sistema, inkluż li jiġu solvuti kwistjonijiet osservati f’każijiet reali bħal:

Informazzjoni aktar ċara u aħjar għad‑depożitanti 
individwali, fi żminijiet normali, u f’sitwazzjoni ta’ 

kriżi.

Trasparenza mtejba fir-rigward tal-fondi miżmuma 
mill-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti biex jiġu protetti 

d-depożiti.

Approċċi aktar ċari u aktar armonizzati għar-regoli attwali fir-rigward ta’ każijiet speċifiċi, bħall-protezzjoni għal 
ammonti ogħla minn €100 000 li jirriżultaw minn avvenimenti tal-ħajja bħall-bejgħ ta’ dar, jew it-trattament ta’ fondi 

miżmuma f’isem depożitant minn xi ħadd ieħor, pereżempju nutar jew istituzzjoni ta’ pagament.

Regoli aktar ċari li għandhom jiġu applikati matul 
fallimenti kumplessi tal‑banek, bħal dawk fejn 

ikun hemm tħassib dwar ħasil ta’ flus, biex jiġi żgurat 
li d-depożitanti innoċenti jieħdu flushom lura malajr.

Approċċ aktar flessibbli għall‑ħlas lura ta’ 
depożitanti li għandhom id-depożiti tagħhom fi Stati 
Membri oħra tal-UE biex jiġi żgurat li dawn jitħallsu 

lura bl-aktar mod effiċjenti possibbli.

> €100 000
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tal-konsumaturi tal-EBA għall-2018/19 id-
deskriva l-kwistjonijiet relatati u  l-qafas 
leġiżlattiv u  regolatorju applikabbli, inklużi 
l-miżuri li l-EBA ħadet biex tindirizzahom.

It-titjib tal-protezzjoni tad-depożitanti 
fl-UE kollha

Fl-2019, l-EBA wettqet valutazzjoni tal-pro-
gress li sar fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 
dwar Skemi ta’ Garanzija tad-Depożiti fl-Istati 
Membri tal-UE. L-EBA analizzat kif ir-regoli 
attwali dwar il-protezzjoni tad-depożiti jiġu 
applikati fl-UE kollha, identifikat sfidi f’każijiet 
reali u  ressqet proposti speċifiċi biex ittejjeb 
il-qafas.

Fl-2019, l-EBA ppubblikat ukoll Opinjoni 
dwar kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-depożiti 
li jirriżultaw mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-
UE, li fiha appellat lill-awtoritajiet maħtura 
għall-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti (SGD) 
biex jiżguraw li, f’każ ta’ ħruġ ta’ ebda ftehim, 
id-depożitanti fil-fergħat tal-istituzzjonijiet ta’ 

kreditu tar-Renju Unit fl-UE jkunu protetti 
b’mod adegwat mill-SGD tal-UE.

Il-kontribut għas-suq uniku tal-UE tal-
pagamenti bl-imnut

F’Marzu 2019, l-EBA nediet ir-reġistru ċentrali 
tagħha skont il-PSD 2, li jipprovdi informazz-
joni aggregata dwar il-PIs u l-EMIs kollha aw-
torizzati jew irreġistrati fiż-Żona Ekonomika 
Ewropea (ŻEE), l-aġenti tagħhom u s-servizzi 
pprovduti bejn il-fruntieri. Ir-reġistru huwa 
bla ħlas u disponibbli f’format li jinqara mill-
magni.

F’April  2019, l-EBA ppubblikat Opinjoni dwar 
in-natura tan-notifiki tal-passaport ta’ PIs 
u  EMIs bl-użu ta’ aġenti u  distributuri li jin-
sabu fi Stat Membru ieħor. Din l-Opinjoni stab-
bilixxiet il-kriterji li l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jużaw biex jiddeterminaw jekk il-
ħatra ta’ aġenti jew distributuri fit-territorju 
ta’ Stat Membru ieħor tammontax għal “stab-
biliment”.

Il-ħidma transsettorjali tal-ASE taħt il-Kumitat 
Konġunt

Fl-2019, il-Kumitat Konġunt, taħt il-pres-
idenza tal-EIOPA, kompla jkollu rwol ċentrali 
fil-koordinazzjoni u fl-iskambju ta’ informazz-
joni bejn l-ASE, il-Kummissjoni Ewropea u l-
Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku. Il-
Kumitat Konġunt kompla l-ħidma tiegħu fuq 
oqsma transsettorjali importanti bħat-titjib 
tal-protezzjoni tal-konsumatur, il-monitoraġġ 
tal-innovazzjoni finanzjarja u  ċ-ċibersigurtà, 
u  l-ġlieda kontra l-ML/FT. L-ASE komplew 
bit-tħejjija tagħhom għall-ħruġ tar-Renju Unit 
mill-UE.

Is-salvagwardja tal-protezzjoni tal-
konsumatur fis-servizzi finanzjarji 
kollha u l-monitoraġġ tal-innovazzjoni 
finanzjarja

Il-protezzjoni tal-konsumatur u l-innovazzjoni 
finanzjarja reġgħu dehru b’mod prominenti 
fuq l-aġenda tal-Kumitat Konġunt. L-ASE 
ppubblikaw ir-rakkomandazzjonijiet finali 
tagħhom wara konsultazzjoni dwar emendi 
mmirati għar-regolament delegat li jkopru 
r-regoli għad-dokument bl-informazzjoni 

ewlenija dwar prodotti aggregati ta’ investi-
ment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assig-
urazzjoni (PRIIPs). L-ASE ddeċidew li ma jip-
proponux emendi mmirati sa issa u minflok li 
jagħtu bidu għal reviżjoni aktar komprensiva 
tar-Regolament Delegat tal-PRIIP. Għal dan 
il-għan, l-ASE kkontribwixxew għal eżerċizzju 
ta’ ttestjar tal-konsumatur imwettaq mill-
Kummissjoni Ewropea, u f’Ottubru 2019 tnedi-
et konsultazzjoni pubblika dwar id-dokument 
bl-informazzjoni ewlenija dwar il-PRIIPs.

Barra minn hekk, l-ASE ħarġu dikjarazzjoni 
superviżorja dwar ix-xenarji tal-prestazzjo-
ni stabbiliti fid-dokument bl-informazzjoni 
ewlenija dwar il-PRIIPs biex jippromwovu 
approċċi konsistenti u jtejbu l-protezzjoni tal-
investituri fil-livell tal-konsumatur qabel il-
konklużjoni tar-rieżami tal-PRIIP li għaddej 
bħalissa.

Il-Kumitat Konġunt ippubblika wkoll rap-
port dwar is-superviżjoni transfruntiera tas-
servizzi finanzjarji għall-konsumatur. F’dan 
ir-rapport, l-ASE identifikaw il-kwistjonijiet 
ewlenin li jiffaċċjaw l-awtoritajiet nazzjonali 
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kompetenti meta jissorveljaw l-istituzzjoni-
jiet finanzjarji li jipprovdu servizzi finanzjarji 
għall-konsumatur transfruntiera fi ħdan l-UE 
u  għamlu rakkomandazzjonijiet kemm lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti kif ukoll lill-
istituzzjonijiet tal-UE dwar kif jindirizzawhom.

Is-Seba’ Jum Konġunt għall-Protezzjoni 
tal-Konsumatur tal-ASE  2019 sar fl-aħħar 
ta’ Ġunju f’Dublin. L-enfasi tal-avveniment 
b’attendenza tajba kienet fuq (i) l-ASE u  l-
mandat tagħhom għall-edukazzjoni finanz-
jarja – liema triq ’il quddiem?; (ii) ir-rieżami 
tal-PRIIP tal-2019 – l-isfidi u l-opportunitajiet 
li ġejjin; u  (iii) l-integrazzjoni tal-preferenzi 
tas-sostenibbiltà tal-konsumaturi fid-dis-
tribuzzjoni tal-prodotti finanzjarji.

L-ASE jibdew jaħdmu biex itejbu 
d-divulgazzjonijiet dwar il-finanzi 
sostenibbli

Ir-Regolament dwar id-Divulgazzjoni dwar 
il-Finanzi Sostenibbli (SFDR) jistabbilixxi 
rekwiżiti ta’ divulgazzjoni tal-ESG għal firxa 
wiesgħa ta’ parteċipanti fis-swieq finanzjarji, 
konsulenti finanzjarji u prodotti finanzjarji. L-
SFDR jagħti s-setgħa lill-ASE biex jipprovdu 
standards tekniċi li se jkopru kemm ir-rap-
portar tal-impatt avvers fil-livell tal-entità kif 
ukoll id-divulgazzjoni prekuntrattwali, tas-sit 
web u perjodika tal-prodott.

Ir-riskji transsettorjali u s-sorveljanza 
tal-iżviluppi u l-vulnerabbiltajiet tas-
suq

Il-Kumitat Konġunt kompla jaġixxi bħala fo-
rum importanti għad-diskussjonijiet dwar 
l-iżviluppi tas-suq u  analiżi fil-fond tar-
riskji emerġenti, filwaqt li identifika l-oqsma 
ewlenin ta’ tħassib superviżorju fl-UE kollha 
fir-rapporti biennali tiegħu dwar ir-riskji 
transsettorjali.

Ir-rapport dwar ir-riskju tar-rebbiegħa tal-
Kumitat Konġunt enfasizza diversi riskji bħala 
sorsi potenzjali ta’ instabbiltà, jiġifieri pprez-
zar mill-ġdid f’daqqa tal-primjums tar-riskju, 
kif intwera wara żieda qawwija fil-volatilità u l-
korrezzjonijiet tas-suq assoċjati; inċertezza 
kontinwa dwar it-termini tal-ħruġ tar-Renju 
Unit mill-UE; u ċiberattakki. Ir-rapport tenna 
wkoll it-twissija tal-ASE lill-investituri fil-livell 
tal-konsumatur li jinvestu f’muniti virtwali 
u  qajjem sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji re-
latati mat-tibdil fil-klima u  t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija b’livell aktar baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju.

Fir-rapport tiegħu dwar ir-riskju tal-ħarifa, 
il-Kumitat Konġunt enfasizza r-riskju ta’ rati 
tal-imgħax persistentement baxxi, li jkomplu 
jpoġġu pressjoni fuq il-profittabbiltà u  r-red-
diti tal-istituzzjonijiet finanzjarji, li jirriżultaw 
fir-ritorn ta’ mġiba ta’ tiftix għar-rendiment. 
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Ir-rapport enfasizza wkoll il-ħtieġa għal 
tranżizzjoni lejn ekonomija aktar sostenib-
bli u  l-ħtieġa li jiġu kkunsidrati r-riskji rela-
tati mal-ESG, li jwasslu għal sfidi possib-
bli għall-vijabbiltà tal-mudelli kummerċjali 
b’esponiment għoli għal setturi sensittivi 
għall-klima. Fl-aħħar nett, ir-rapport għal 
darb’oħra ħeġġeġ lill-istituzzjonijiet biex iħejju 
pjanijiet ta’ kontinġenza għall-Brexit.

Il-ġlieda kontra l-ħasil ta’ flus u kontra 
l-finanzjament tat-terroriżmu

Il-ħidma tal-Kumitat Konġunt fil-qasam tal-
AML/CFT iffukat fuq l-implimentazzjoni tal-
pjan ta’ azzjoni tal-AML tal-Kunsill. Il-pjan 
poġġa enfasi fuq kooperazzjoni superviżorja 
mtejba fost is-superviżuri tal-AML/CFT 
kif ukoll bejn is-superviżuri tal-AML/CFT 
u s-superviżuri prudenzjali. B’riżultat ta’ dan, 
il-Kumitat Konġunt ippubblika linji gwida dwar 
il-kooperazzjoni superviżorja, li stabbilixxew 
qafas formali għas-superviżuri biex jikkoop-
eraw u  jiskambjaw informazzjoni fir-rigward 
ta’ ditti li joperaw fuq bażi transfruntiera fi 
ħdan il-kulleġġi tal-AML/CFT.

Il-Kumitat Konġunt ħareġ ukoll it-tieni Opin-
joni konġunta tiegħu dwar ir-riskji ta’ ML/TF li 
jaffettwaw is-settur finanzjarju tal-UE. Abbażi 
tad-data u  l-informazzjoni pprovduti mill-aw-
toritajiet kompetenti nazzjonali tal-AML/CFT, 
l-ASE sabu li l-monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet 
u  r-rapportar ta’ tranżazzjonijiet suspettużi 
għadhom iqajmu tħassib, b’mod partiko-
lari f’setturi fejn il-mudelli kummerċjali tal-
istituzzjonijiet finanzjarji huma bbażati fuq 
tranżazzjonijiet frekwenti. L-Opinjoni kellha 
l-għan li tiżviluppa fehim aħjar tar-riskji ta’ 
ML/TF fl-UE, u  b’hekk issaħħaħ id-difiżi tal-
UE kontra dawn ir-riskji.

L-ASE komplew bir-rieżami tagħhom tal-
linji gwida tal-fatturi ta’ riskju, biex jiżguraw 
l-allinjament tagħhom mal-ħames Direttiva 
tal-AML u  biex jindirizzaw il-fatturi ta’ riskju 
f’setturi li għadhom mhumiex koperti mil-linji 
gwida.

Wara r-rieżami tal-ASE u  l-bidliet introdotti 
fir-regolamenti tal-ASE, minn Jannar 2020 l-
EBA saret l-ASE responsabbli mill-kwistjoni-
jiet tal-AML/CFT. Filwaqt li l-ħidma relatata 
mal-AML/CFT ma għadhiex fil-kompetenza 
tal-Kumitat Konġunt, l-EIOPA u  l-ESMA se 
jibqgħu involuti mill-qrib fil-ħidma tal-AML/
CFT relatata mas-setturi rispettivi tagħhom.

Il-monitoraġġ tal-konglomerati 
finanzjarji

Il-Kumitat Konġunt ippubblika l-lista annwali 
tiegħu ta’ konglomerati finanzjarji; din uriet li 
l-kap tal-grupp ta’ 77 konglomerat finanzjarju 
jinsab fl-UE/fiż-ŻEE, b’kap ta’ grupp wieħed li 
jinsab f’kull wieħed mill-Iżvizzera, Bermuda 
u  l-Istati Uniti. Barra minn hekk, il-Kumitat 
Konġunt ippubblika dokument ta’ konsul-
tazzjoni dwar l-abbozz propost ta’ standards 
tekniċi għar-rapportar ta’ mudelli għall-
konglomerati dwar tranżazzjonijiet intragrupp 
u l-konċentrazzjoni tar-riskju.

L-innovazzjoni u l-FinTech

Wara l-pubblikazzjoni f’Jannar  2019 tar-rap-
port konġunt tal-ASE dwar sandboxes rego-
latorji u  ċentri ta’ innovazzjoni, il-Kumitat 
Konġunt stabbilixxa l-Forum Ewropew għall-
Faċilitaturi tal-Innovazzjoni (EFIF). Ir-rapport 
identifika ħtieġa għal azzjoni biex jiġu promo-
ssi koordinazzjoni u kooperazzjoni akbar bejn 
il-faċilitaturi tal-innovazzjoni biex jiġi appoġġat 
it-tkabbir tal-FinTech fis-suq uniku kollu. L-
EFIF jipprovdi pjattaforma għas-superviżuri 
biex jiltaqgħu regolarment biex jikkondividu 
l-esperjenzi u  jilħqu fehmiet komuni dwar it-
trattament regolatorju ta’ prodotti, servizzi 
u  mudelli kummerċjali innovattivi, u  b’hekk 
tingħata spinta lill-koordinazzjoni bilaterali 
u multilaterali.

Barra minn hekk, f’April  2019, l-ASE ppubb-
likaw żewġ biċċiet ta’ pariri konġunti b’rispons 
għat-talbiet li saru mill-Kummissjoni Ewropea 
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fil-pjan ta’ azzjoni tagħha tal-FinTech, wieħed 
dwar it-titjib leġiżlattiv relatat mar-rekwiżiti 
tal-ġestjoni tar-riskju tal-ICT u  ieħor dwar 
qafas koerenti għall-ittestjar tar-reżiljenza 
ċibernetika. L-objettiv tal-ASE huwa li kull 
entità rilevanti għandha tkun soġġetta għal 
rekwiżiti ġenerali ċari dwar il-governanza tal-
ICT, inkluża ċ-ċibersigurtà, biex jiġi żgurat il-
forniment sikur tas-servizzi regolati.

Il-koordinazzjoni dwar it-titolizzazzjoni

Fl-2019, il-Kumitat tat-Titolizzazzjoni l-ġdid 
taħt il-Kumitat Konġunt beda l-ħidma tiegħu 
biex jgħin lill-awtoritajiet kompetenti tal-UE 
jikkoordinaw id-dmirijiet tagħhom skont ir-
Regolament dwar it-Titolizzazzjoni billi jservi 
bħala forum biex jiġu diskussi kwistjonijiet 
prattiċi/operazzjonali relatati mad-dmirijiet ta’ 
superviżjoni u  infurzar tagħhom, biex b’hekk 
tiġi żgurata l-konsistenza transsettorjali u jiġu 
promossi l-aħjar prattiki superviżorji.

Ħidma transsettorjali oħra rilevanti tal-
Kumitat Konġunt

F’Mejju  2019, il-Kumitat Konġunt ippubblika 
t-tieni emenda għall-istandards tekniċi dwar 
l-immappjar tal-valutazzjonijiet tal-kreditu 
ta’ istituzzjonijiet esterni tal-valutazzjoni 
tal-kreditu għar-riskju ta’ kreditu fis-CRR. 
L-emenda tirrifletti l-eżitu ta’ eżerċizzju ta’ 
monitoraġġ dwar l-adegwatezza tal-immap-
pjar eżistenti.

F’Diċembru 2019, il-Kumitat Konġunt ippubb-
lika r-rapport finali dwar l-abbozz tal-RTS li 
jipproponi li jiġi emendat ir-regolament del-
egat tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-tekniki 
tal-mitigazzjoni tar-riskju għal derivattivi 
barra l-borża mhux ikklerjati minn kontroparti 
ċentrali (rekwiżiti tal-marġini bilaterali) skont 
ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-
Suq Ewropew. L-abbozz tal-RTS jipproponi, 
fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, 
l-introduzzjoni ta’ eżenzjoni limitata biex tiġi 
ffaċilitata n-novazzjoni ta’ ċerti kuntratti tad-
derivattivi barra l-borża lill-kontropartijiet 

tal-UE matul perjodu ta’ żmien speċifiku. L-
emendi japplikaw biss jekk ir-Renju Unit 
joħroġ mill-UE mingħajr il-konklużjoni ta’ fte-
him dwar il-ħruġ (f’xenarju ta’ ebda ftehim).

Il-Bord tal-Appell

Fl-2019, kien hemm żewġ kawżi ta’ ap-
pell, waħda mressqa kontra l-ESMA u  oħra 
mressqa kontra l-EBA.

F’Marzu  2019, il-Bord tal-Appell ħareġ id-
deċiżjoni tiegħu dwar l-appelli mressqa minn 
erba’ banek Żvediżi kontra d-deċiżjonijiet tal-
Bord tas-Superviżuri tal-ESMA. Il-Bord tas-
Superviżuri tal-ESMA sab li r-Regolament 
dwar l-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kredi-
tu kien inkiser b’mod negliġenti mill-banek 
minħabba li kienu inkludew klassifikazzjonijiet 
paralleli fir-rapporti ta’ riċerka dwar il-kreditu 
tagħhom. Dan adotta miżuri superviżorji fil-
forma ta’ avviżi pubbliċi u multi ta’ EUR 495 000 
għal kull bank. Il-Bord tal-Appell ikkonferma 
d-deċiżjoni tal-Bord tas-Superviżuri tal-ESMA 
dwar il-kwistjoni ċentrali, li kienet jekk ir-
rapporti ta’ riċerka dwar il-kreditu tal-banek 
jaqgħu taħt ir-Regolament dwar l-Aġenziji 
tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu, iżda ddeċieda 
li l-banek (li kienu volontarjament iddesistew 
matul l-investigazzjoni tal-ESMA) ma kinux 
aġixxew b’mod negliġenti.

F’Ottubru  2019, il-Bord tal-Appell ippubblika 
d-deċiżjoni tiegħu dwar l-appell mill-aġenzija 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu Creditreform 
AG kontra l-EBA. L-aġenzija tal-klassifika-
zzjoni tal-kreditu Ġermaniża kienet appellat 
għall-adozzjoni mill-Kumitat Konġunt ta’ ċerti 
abbozzi tal-ITS proposti għall-approvazzjoni 
mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Bord tal-
Appell ċaħad l-appell bħala inammissibbli, 
f’konformità mal-każistika stabbilita tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li tistabbilixxi 
li atti ta’ natura preparatorja, bħall-abbozz 
tas-SIT, mhumiex soġġetti għal rieżami 
ġudizzjarju jew kważi ġudizzjarju awtonomu 
iżda soġġetti għal rieżami permezz ta’ verifika 
tal-leġittimità tal-att finali adottat mill-Kum-
missjoni Ewropea.
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L-analiżi tar-riskji, tal-
vulnerabbiltajiet u tad-data

L-identifikazzjoni u l-analiżi tax-xejriet u tar-riskji 
u l-vulnerabbiltajiet potenzjali

L-investigazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ 
arbitraġġ fiskali

Wara l-adozzjoni fid-29 ta’ Novembru 2018 ta’ 
riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew, “Dwar l-
iskandlu cum-ex: il-kriminalità finanzjarja u l-
lakuni fil-qafas legali kurrenti”, l-EBA ħarset 
lejn skemi ta’ arbitraġġ tad-dividendi minn 
perspettiva AML/CFT kif ukoll minn perspet-
tiva aktar ġenerali ta’ superviżjoni prudenzjali. 
B’mod partikolari, l-EBA nediet żewġ inkjesti 
indirizzati lill-AML/CFT u  lis-superviżuri pru-
denzjali f’Mejju 2019 u Lulju 2019.

Il-ħidma tal-EBA dwar il-ħruġ tar-Renju 
Unit mill-UE

Fl-2019, l-EBA kompliet tissorvelja mill-qrib 
l-iżviluppi relatati mal-Brexit bil-ħsieb li tif-
hem ir-riskji potenzjali għall-banek u  l-kon-
sumaturi tal-UE, billi tiżgura t-tħejjija tas-
settur bankarju tal-UE għall-ħruġ tar-Renju 
Unit u  tipprovdi informazzjoni adegwata lill-
konsumaturi tal-UE. Bħala parti mill-ħidma 
tagħha ta’ analiżi tar-riskju u ta’ monitoraġġ, 
l-EBA, flimkien mal-awtoritajiet kompe-
tenti rilevanti, kompliet tissorvelja t-tħejjija 
u  l-eżekuzzjoni ta’ pjanijiet ta’ kontinġenza 
tal-istituzzjonijiet tal-banek, ta’ pagament 
u  tal-e-flus tal-UE. Barra minn hekk, l-EBA 
enfasizzat il-ħtieġa li l-istituzzjonijiet affett-
wati mill-Brexit jiżguraw komunikazzjoni ade-
gwata tar-riskji, il-pjanijiet u  l-bidliet relatati 
mal-Brexit lill-konsumaturi tagħhom tal-UE.

Il-valutazzjoni tar-riskji 
u l-vulnerabbiltajiet fis-settur bankarju

Wieħed mir-rwoli vitali tal-EBA huwa li tikkon-
tribwixxi għall-iżgurar tal-istabbiltà, l-integ-
rità, it-trasparenza u  l-funzjonament ordnat 

tas-settur bankarju tal-UE. Biex tikseb dan, 
l-EBA timmonitorja u tivvaluta l-iżviluppi tas-
suq, filwaqt li tidentifika r-riskji u  l-vulner-
abbiltajiet potenzjali fost il-banek fis-settur 
bankarju Ewropew. Il-valutazzjonijiet ta’ dawn 
ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet jiskattaw azzjoni-
jiet ta’ politika, meta jitqies li jkunu meħtieġa.

Għodda fundamentali li tintuża biex jitwettqu 
dawn il-valutazzjonijiet hija r-rapport tal-
valutazzjoni tar-riskju (RAR) annwali, li jid-
deskrivi l-iżviluppi u x-xejriet ewlenin fis-set-
tur bankarju tal-UE għal kampjun ta’ 183 bank 
minn 30 pajjiż taż-ŻEE.

Ir-RAR tal-2019 sab li l-proporzjonijiet tas-
solvenza tal-banek tal-UE kienu baqgħu stab-
bli, filwaqt li l-proporzjon tan-NPL kompla 
jonqos matul is-sena. L-assi tal-banek tal-UE 
żdiedu bi 3 % bejn Ġunju 2018 u Ġunju 2019, 
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appoġġati b’mod qawwi mis-self lill-kon-
sumaturi u s-self lil intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju (SMEs). Ir-RAR irrikonoxxa l-fokus 
tal-banek fuq segmenti aktar riskjużi bħala 
riżultat tat-tiftix tagħhom għar-rendiment 
f’ambjent ta’ marġni li qed jiċkienu u  rati 
tal-imgħax baxxi. Il-profittabbiltà baqgħet 
f’livelli baxxi u, għal ħafna banek, ir-redditu 
fuq l-ekwità kien għadu taħt il-kost tal-ekwità 
tagħhom. Barra minn hekk, il-pervażività tat-
teknoloġija fis-servizzi bankarji diġitalizzati 
u  l-għadd dejjem jikber ta’ każijiet ta’ ML/TF 
dehru bħala wħud mill-motivaturi ewlenin ta’ 
riskju operazzjonali għoli b’mod kostanti.

Il-monitoraġġ tal-iżviluppi tas-settur 
bankarju tal-UE

Il-Kwestjonarju dwar il-Valutazzjoni tar-
Riskji (RAQ) huwa għodda oħra importanti ta’ 
monitoraġġ u valutazzjoni użata mill-EBA biex 
tidentifika r-riskji u l-vulnerabbiltajiet ewlenin 
fis-settur bankarju tal-UE. L-għadd ta’ banek 
li taw il-fehmiet tagħhom permezz tal-RAQ 
tal-EBA fl-2019 kien ta’ 65, li jkopri 25 pajjiż.

Fl-2019, it-tabella operattiva tar-riskji trimes-
trali baqgħet għodda ewlenija biex tappoġġa 
l-valutazzjonijiet tar-riskju regolari tal-EBA 
u tippermettilha twettaq ir-rwol tagħha bħala 
fornitur tad-data. Matul l-2019, it-tabella op-
erattiva tar-riskju kkonfermat b’mod konsist-
enti l-medji ponderati tas-sistema bankarja 
tal-UE għall-proporzjon mgħobbi kollu tal-
Grad  1 ta’ Ekwità Komuni (CET1) ta’ aktar 
minn 14 %, proporzjon ta’ NPL li jonqos għal 
inqas minn 3 % u profittabilità baxxa, b’redditu 
fuq l-ekwità ta’ madwar 7 %.

Minbarra dawn il-valutazzjonijiet regolari, 
l-EBA tiddedika riżorsi addizzjonali għar-
rieżamijiet tar-riskju tematiċi annwali, bħal 
dwar il-pjanijiet ta’ finanzjament tal-banek 
u  l-aggravar ta’ assijiet. Dawn iż-żewġ rap-
porti jimmonitorjaw il-kompożizzjoni tas-sorsi 
ta’ finanzjament fl-UE kollha u  jgħinu lis-
superviżuri tal-UE jivvalutaw is-sostenibbiltà 
tas-sorsi ewlenin ta’ finanzjament tal-banek.

Barra minn hekk, l-EBA tirrapporta dwar 
il-progress li sar u  l-isfidi futuri fir-rigward 
tal-NPLs, filwaqt li tivvaluta x-xejriet ewlenin 
fil-kwalità tal-assi. Barra minn hekk, l-EBA 
regolarment tipprovdi analiżi ad hoc dwar 
suġġetti partikolari ta’ interess biex tinforma 
d-diskussjonijiet tal-bord dwar ir-riskji u  l-
vulnerabbiltajiet.

Linji gwida dwar l-oriġinazzjoni 
u l-monitoraġġ tas-self u r-rapport tal-
EBA dwar il-kwalità tal-assi

F’Mejju  2020, l-EBA ppubblikat linji gwida 
dwar l-oriġini u l-monitoraġġ tas-self, li kienu 
l-prodott finali tal-EBA taħt il-qafas tal-pjan 
ta’ azzjoni tal-Kunsill dwar l-NPLs.

F’dan il-prodott regolatorju, l-EBA tikkombina 
l-istandards prudenzjali għar-riskju ta’ kredi-
tu, u b’mod partikolari l-oriġinazzjoni tas-self, 
u  l-miżuri ta’ protezzjoni tal-konsumatur. 
Il-linji gwida jirriflettu wkoll il-prijoritajiet 
superviżorji u l-iżviluppi reċenti tal-politika fil-
qasam tal-għoti ta’ kreditu, inkluż fir-rigward 
tal-AML/CFT, il-finanzjament ambjentalment 
sostenibbli, il-mudelli għall-għoti ta’ kreditu 
u l-valutazzjoni tal-kollateral, u l-innovazzjoni 
ffaċilitata mit-teknoloġija.

Tħejjija għat-test tal-istress tal-2020 
fl-Ewropa kollha, il-posponiment tiegħu 
u diskussjoni dwar bidliet futuri fil-
qafas

It-test tal-istress fl-Ewropa kollha huwa 
għodda importanti użata mill-awtoritajiet 
kompetenti biex jivvalutaw ir-reżiljenza tal-
banek għal xokkijiet ekonomiċi u  finanzjarji 
rilevanti u l-ħtiġijiet kapitali tagħhom, kif ukoll 
biex jidentifikaw oqsma residwi ta’ inċertezza 
u azzjonijiet ta’ mitigazzjoni xierqa. Barra minn 
hekk, l-eżerċizzju jsaħħaħ id-dixxiplina tas-
suq permezz tal-pubblikazzjoni ta’ data kon-
sistenti u granulari fuq livell ta’ bank b’bank.

Fil-laqgħa tiegħu ta’ Diċembru  2018, il-Bord 
tas-Superviżuri ddeċieda li jagħmel test tal-
istress fl-2020, u, għalhekk, fl-2019 beda 
xogħol ta’ tħejjija sinifikanti għat-test tal-is-
tress tal-2020 fl-Ewropa kollha . L-eżerċizzju 
tnieda f’Jannar  2020. Madankollu, minħabba 
t-tifqigħa tal-coronavirus u  l-ħtieġa li l-
banek jiffukaw fuq l-operazzjonijiet ewlenin 
u  l-funzjonijiet kritiċi tagħhom, ġie deċiż li 
l-eżerċizzju jiġi pospost sal-2021 u li, minflok, 
isir eżerċizzju ta’ trasparenza addizzjonali fl-
UE kollha biex tiġi pprovduta informazzjoni 
aġġornata dwar l-iskoperturi tal-banek u  l-
kwalità tal-assi lill-parteċipanti fis-suq.

Fit-22  ta’  Jannar  2020, l-EBA ppubblikat 
dokument ta’ diskussjoni dwar bidliet fu-
turi għat-test tal-istress fl-Ewropa kollha, 
billi nediet konsultazzjoni pubblika biex 
tippreżenta l-viżjoni tagħha tal-futur tat-test 
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tal-istress fl-Ewropa kollha u biex tiġbor kum-
menti u feedback mingħand id-diversi partijiet 
ikkonċernati.

L-EBA qed issir aktar ekoloġika

L-EBA bdiet tiżviluppa qafas ta’ valutazzjoni 
tar-riskju tat-tibdil fil-klima biex tikkonforma 
mal-mandat il-ġdid li ġej mis-CRR/CRD. L-
EBA qed tippjana li tinkorpora r-riskji tat-tibdil 
fil-klima fil-qafas tat-test tal-istress tagħha. 
Madankollu, l-inkorporazzjoni tar-riskju tat-
tibdil fil-klima f’test tal-istress fl-Ewropa koll-
ha sħiħ huwa kompitu diffiċli u, għalhekk, fl-
2020, l-EBA se twettaq analiżi tas-sensittività 
għar-riskju tat-tibdil fil-klima fuq kampjun ta’ 
banek li vvolontarjaw. L-eżitu tal-eżerċizzju se 
jintuża bħala punt tat-tluq għall-ħidma futura 
tal-EBA dwar ir-riskju tat-tibdil fil-klima.

Il-valutazzjoni komparattiva tal-oqfsa 
nazzjonali tal-infurzar tas-self

Wara l-appell tal-Kummissjoni Ewropea għal 
parir dwar il-valutazzjoni komparattiva tal-
oqfsa nazzjonali tal-infurzar tas-self, l-EBA 
nediet eżerċizzju biex tifhem l-effiċjenza tal-
proċeduri ta’ infurzar tas-self fil-livell tal-
pajjiż f’termini ta’ rati ta’ rkupru u  żminijiet 
għall-irkupru. Għal dan l-eżerċizzju, matul 
it-tieni nofs tal-2019, l-EBA ġabret informazz-
joni dwar kampjun rappreżentattiv ta’ istituzz-
jonijiet u  self, li jkopri l-Istati Membri kollha 
tal-UE u għadd ta’ klassijiet tal-assi. Din hija 
l-ewwel darba li din l-informazzjoni nġabret 
fil-livell tas-self fl-UE kollha.

Figura 4: Approċċ komprensiv tal-EBA għall-oriġinazzjoni tas-self
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Id-definizzjoni, il-ġbir u l-analiżi tad-data bankarja 
u l-promozzjoni tad-dixxiplina tas-suq permezz tat-
trasparenza u d-divulgazzjoni

It-titjib u l-aġġornament ta’ qafas robust 
ta’ rapportar superviżorju b’aktar 
proporzjonalità u effiċjenza

F’Novembru  2019, l-EBA ppubblikat il-
pjan direzzjonali tagħha dwar ir-rapportar 
superviżorju, li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn 
l-istrateġija fuq terminu qasir u medju, u tal-
iskeda ta’ żmien, il-proċess u  r-riżultati 
tanġibbli li l-EBA qed timplimenta fir-rigward 
tar-regolamenti l-ġodda u  l-mandati futuri 
tagħha. Il-pjan direzzjonali jippreżenta wkoll 
strateġija biex tiġi indirizzata l-ħtieġa għal 
proporzjonalità akbar u  biex jiġi żgurat li l-
qafas jibqa’ effiċjenti.

Fl-2019, l-EBA żviluppat ITS li jkopru l-emendi 
fir-Regolament (UE) Nru  680/2014 (l-istand-
ard tekniku ta’ implimentazzjoni (ITS) dwar 
ir-rapportar superviżorju) dwar ir-rapportar 
finanzjarju, il-proporzjon tal-kopertura tal-
likwidità, it-titolizzazzjonijiet (il-qafas ta’ rap-
portar komuni), id-data għall-fini tal-valutazz-
joni komparattiva tal-mudelli interni u d-data 
għall-finijiet ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni.

L-EBA bdiet ukoll tirrevedi l-qafas tar-rap-
portar superviżorju u ppubblikat sett ta’ doku-
menti ta’ konsultazzjoni li jaġġornaw l-oqfsa 
ta’ rapportar attwali dwar il-pjanijiet ta’ finan-
zjament u  jindirizzaw l-emendi fir-Regola-
ment ta’ backstop tal-NPL. Konsultazzjoni 
oħra ffokat fuq pakkett ġdid ta’ rapportar 
u divulgazzjoni li jimplimenta l-istandard tal-
kapaċità totali ta’ assorbiment tat-telf (TLAC) 
tal-Bord għall-Istabilità Finanzjarja fl-UE u  li 
jikkomplementa r-rekwiżit minimu għal fondi 
proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli (MREL) li ilu 
fis-seħħ mill-2014.

Barra minn hekk, l-EBA bdiet taħdem fuq 
studju ta’ fattibbiltà dwar is-sistema inte-
grata ta’ rapportar, li se jiġi ffinalizzat f’diversi 
fażijiet fl-2020 u  fl-2022. L-għan aħħari ta’ 
din il-ħidma huwa li jitnaqqas il-piż amminis-
trattiv u  finanzjarju, kemm għall-awtoritajiet 
kif ukoll għall-istituzzjonijiet, u  li tittejjeb 
l-effiċjenza ġenerali tar-rapportar statistiku, 
ta’ riżoluzzjoni u superviżorju.

Figura 5: Perkors għal rapportar superviżorju aktar effiċjenti u proporzjonat
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Fl-aħħar nett, l-EBA bdiet ukoll ħidma fuq 
studju tal-kostijiet tal-konformità tal-banek 
mal-ITS dwar ir-rapportar superviżorju, bil-
għan li jinstabu modi biex jitnaqqsu dawn il-
kostijiet ta’ rapportar primarjament għal is-
tituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi.

L-espansjoni tar-rapportar armonizzat 
għar-riżoluzzjoni

F’April  2019, l-EBA adottat u  ppubblikat id-
deċiżjoni tagħha dwar ir-rapportar tad-da-
ta dwar ir-riżoluzzjoni mill-awtoritajiet ta’ 
riżoluzzjoni lill-EBA.

It-tisħiħ tar-rwol tal-EBA bħala ċentru 
tad-data tal-UE

Sabiex ikun hemm trasparenza fis-sistema fi-
nanzjarja tal-UE, huwa importanti li tinġabar 
u  titqassam data dwar il-popolazzjoni kollha 
tal-banek tal-UE. Għal dan il-għan, pjat-
taforma affidabbli, sigura u  effiċjenti biex 
tinġabar data superviżorja mill-banek kollha 
tal-UE/taż-ŻEE hija kruċjali. Din se tippermet-
ti analiżi aktar fil-fond tas-settur finanzjarju, 
li, min-naħa tiegħu, se tgħin biex is-sistema 
bankarja Ewropea kollha ssir aktar traspar-
enti u  b’saħħitha, b’hekk jiġu evitati riskji li 
jistgħu jaffettwaw lill-pubbliku tal-UE. Fl-
aħħar nett, se tgħin ukoll fil-ħolqien ta’ qafas 
regolatorju u  superviżorju armonizzat għas-
settur bankarju fl-UE.

Fl-2019, il-proġett tal-Infrastruttura 
Ċentralizzata Ewropea għad-Data Superviżorja 
(EUCLID) ikkontribwixxa b’mod sinifikanti 
għall-iżvilupp taċ-ċentru tal-UE tal-EBA għad-
data bankarja, bid-data prinċipali miġbura li 
tiġi offruta lis-superviżuri u lill-utenti pubbliċi 
bħala sors ta’ informazzjoni aġġornata għall-
verifika tal-istatus u d-dettalji tal-istituzzjoni-
jiet ta’ kreditu, ta’ pagament u ta’ e-flus.

L-għajnuna lis-superviżuri nazzjonali u oħrajn 
biex jużaw id-data hija pass importanti fil-
promozzjoni tal-EBA bħala ċentru ewlieni 
għad-data bankarja tal-UE u  biex tkom-
pli tiġi żgurata d-divulgazzjoni tad-data dwar 
is-settur bankarju. F’dan ir-rigward, l-EBA 
kompliet bl-appoġġ tagħha billi skambjat in-
formazzjoni dwar is-sett sħiħ ta’ indikaturi 
tar-riskju kkomputati għal madwar 200 mill-
akbar banek fl-UE, biex jinħoloq ambjent ta’ 
kondiviżjoni u trasparenza. Barra minn hekk, 
l-EBA kompliet ittejjeb l-għodod analitiċi 

għall-estrazzjoni ta’ informazzjoni dwar 
suġġetti u oqsma ta’ riskju differenti.

Il-finalizzazzjoni tal-EUCLID

L-EUCLID hija l-pjattaforma l-ġdida ta’ ġbir 
ta’ data tal-EBA, li se tippermetti lill-EBA 
tiġbor data mill-awtoritajiet kompetenti taż-
ŻEE għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-gruppi 
bankarji kollha fiż-żona. Dan ifisser li l-kamp-
jun tal-istituzzjonijiet li għalihom l-EBA tiġbor 
id-data se jiġi estiż minn madwar 200 mill-
akbar istituzzjonijiet fiż-ŻEE għall-univers 
sħiħ tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u  l-gruppi 
bankarji fl-Istati Membri kollha taż-ŻEE. Di-
versi ġabriet oħra ta’ data, bħal data dwar 
ir-riżoluzzjoni bankarja, se jsiru permezz tal-
istess pjattaforma biex jiġi żgurat livell għoli 
ta’ kwalità tad-data, piż imnaqqas għal dawk 
kollha involuti u proċess ta’ rapportar simpli-
fikat.

Il-mixja lejn trasparenza akbar fid-data

L-eżerċizzju annwali ta’ trasparenza fl-UE 
kollha għandu l-għan li jrawwem id-dixxipli-
na tas-suq u  l-konsistenza fiċ-ċifri tal-banek 
tal-UE. L-eżerċizzju tal-2019 kien is-sitt ediz-
zjoni, u  pparteċipaw 131  bank minn 27  Stat 
Membru tal-UE u  pajjiżi taż-ŻEE. Id-data 
ppubblikata kienet aktar granulari, u nġabret 
kull tliet xhur minflok kull sitt xhur, bħal fl-
eżerċizzji preċedenti. Iż-żieda fil-granularità 
tar-riżultati tat-trasparenza tagħti spinta lit-
trasparenza tas-settur bankarju tal-UE u taż-
ŻEE u  tipprovdi lill-analisti b’data għal studji 
aktar dettaljati tas-settur.

Id-divulgazzjonizjonijiet tal-Pilastru 3 
bħala għodda għat-titjib tad-dixxiplina 
tas-suq

F’Novembru  2019, l-EBA ppubblikat il-pjan 
direzzjonali tagħha dwar it-twettiq tal-man-
dati dwar id-divulgazzjonijiet tal-Pilastru  3 
u  ddeskriviet l-istrateġija ta’ politika l-ġdida 
tagħha dwar id-divulgazzjonijiet tal-Pilas-
tru  3. F’konformità ma’ dawn il-mandati 
u  l-istrateġija ta’ politika, l-EBA ppubblikat 
żewġ dokumenti ta’ konsultazzjoni, li jkopru l-
ITS komprensivi dwar id-divulgazzjonijiet pru-
denzjali tal-istituzzjonijiet, applikabbli għall-
istituzzjonijiet kollha soġġetti għar-rekwiżiti 
ta’ divulgazzjoni skont is-CRR, u l-ITS komp-
rensivi dwar divulgazzjonijiet ta’ riżoluzzjoni, 
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applikabbli għall-istituzzjonijiet soġġetti 
għar-rekwiżiti tat-TLAC skont is-CRR u għad-
divulgazzjonijiet tal-MREL skont il-BRRD. 
L-objettivi tal-istrateġija ta’ politika l-ġdida 
huma dawn li ġejjin.

It-titjib tal-ġbir ta’ data tal-EBA sabiex 
tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni ta’ 
Basel III fl-UE

Ir-rapport tal-2019 dwar l-eżerċizzju ta’ 
monitoraġġ ta’ Basel III jagħmel użu min-num-
ri tal-istudju tal-impatt kwantitattiv irrappor-
tati, bis-suppożizzjoni tal-implimentazzjoni 
finali tal-qafas Basel III u, għalhekk, li d-dev-
jazzjonijiet tal-UE ġeneralment jitneħħew mir-
regolament tal-UE (ħlief għall-kompromess 
Daniż). Dan irriżulta f’sopravalutazzjoni tal-
impatt reali tar-riformi jekk dawn id-devjazz-
jonijiet jibqgħu fir-regolament.

L-EBA tippjana li tiġbor data biex tivvaluta l-
impatt tad-devjazzjonijiet tal-qafas attwali 
tal-UE mill-qafas purament ta’ Basel  III. Din 
il-kollezzjoni bħalissa hija mistennija li jkoll-
ha data ta’ referenza ta’ Diċembru  2020. L-
EBA pprevediet li l-mudelli tal-ġbir ta’ data 
maħsuba għall-użu f’dan l-eżerċizzju jiġu ffi-
nalizzati matul l-2020.

Il-valutazzjoni komparattiva tal-prattiki 
tad-diversità fl-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
u fid-ditti tal-investiment

L-istituzzjonijiet huma meħtieġa jqisu d-di-
versità meta jagħżlu membri ġodda tal-korp 
maniġerjali u  jimplimentaw politiki dwar 
id-diversità, b’mod partikolari biex jiksbu 
rappreżentanza aktar xierqa taż-żewġ sessi 
fil-korpi maniġerjali. Fl-2019, l-EBA għamlet 
valutazzjoni komparattiva ta’ prattiki ta’ diver-

sità fi 834 korp maniġerjali tal-istituzzjonijiet, 
bl-użu ta’ data minn Settembru 2018.

L-EBA wettqet analiżi biex tiddetermina jekk 
hemmx korrelazzjoni bejn il-profittabbiltà 
ta’ istituzzjoni ta’ kreditu u  l-kompożizzjoni 
tal-korp maniġerjali fil-funzjoni maniġerjali 
tiegħu. Din sabet li l-istituzzjonijiet ta’ kredi-
tu li għandhom diretturi eżekuttivi taż-żewġ 
ġeneri jidhru li għandhom probabbiltà ogħla 
ta’ redditu fuq l-ekwità daqs jew ogħla mill-
medja ta’ 6.42 % mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
b’diretturi eżekuttivi ta’ ġeneru wieħed biss. 
Filwaqt li 54.70 % tal-istituzzjonijiet ta’ kredi-
tu b’korpi maniġerjali aktar ibbilanċjati bejn 
il-ġeneri fil-funzjoni maniġerjali tagħhom 
għandhom redditu fuq l-ekwità ta’ 6.42  % 
jew aktar, 40.69  % biss ta’ dawk b’diretturi 
eżekuttivi ta’ ġeneru wieħed biss jilħqu dak il-
livell ta’ redditu fuq l-ekwità. Barra minn hekk, 
ir-redditu medju fuq l-ekwità għal istituzzjoni-
jiet b’funzjonijiet maniġerjali ta’ ġeneru divers 
huwa ogħla mill-medja għal istituzzjonijiet 
oħra (7.28 % kontra 5.95 % rispettivament).

Il-kejl tal-progress tal-MREL

Bħala parti mill-monitoraġġ kwantitattiv 
tagħha tal-MREL, fl-2019 l-EBA rrapportat 
dwar il-kapaċità ta’ assorbiment tat-telf tal-
banek li għalihom intgħażlet ir-riżoluzzjoni 
bħala l-istrateġija ppreferuta fil-każ ta’ fal-
liment. Ir-rapport jenfasizza li l-awtoritajiet 
ta’ riżoluzzjoni għamlu progress tajjeb fid-
determinazzjoni tal-istrateġiji u  l-istabbil-
iment ta’ grupp MREL għall-istituzzjonijiet 
stabbiliti fl-UE minn mindu daħlet fis-seħħ 
il-BRRD fl-2014. Meta titqabbel is-somma 
tad-deċiżjonijiet kollha mal-assi domestiċi to-
tali tal-UE, madwar 85 % tal-assi tal-UE huma 
koperti minn deċiżjoni tal-MREL ibbażata fuq 
strateġija ta’ rikapitalizzazzjoni interna jew ta’ 
trasferiment.
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L-organizzazzjoni ssir effettiva 
u effiċjenti

L-iżgurar ta’ rilokazzjoni bla xkiel tal-EBA f’Pariġi

Fl-4 ta’ Marzu 2019, il-Bord Maniġerjali appro-
va l-ftehim dwar is-sede, li mbagħad ġie ffir-
mat f’ċerimonja f’Pariġi fis-6 ta’ Marzu 2019.

Wara r-rilokazzjoni fiżika tagħha minn Londra, 
l-EBA tokkupa erba’ sulari (24–27) tal-ispazju 
għall-uffiċċji f’Tour Europlaza f’La Défense ta’ 
Pariġi.

Ir-rilokazzjoni saret matul tmiem il-ġimgħa 
tal-btala bankarja ta’ Mejju mit-30  ta’  Mejju 
sat-2  ta’ Ġunju 2019, u mxiet mingħajr xkiel, 
mingħajr interruzzjoni tal-attivitajiet tal-EBA. 
Il-persunal kollu kien kompletament operattiv 
mil-lokalità l-ġdida sat-3 ta’ Ġunju 2019.

L-EBA tibqa’ responsabbli mill-kera, l-im-
posti tal-bini u  t-taxxi lokali relatati mal-
uffiċċji antiki tagħha ta’ Londra sad-data tal-
klawżola ta’ interruzzjoni kuntrattwali tagħha 
f’Diċembru 2020. Biex tkompli tnaqqas ir-re-

sponsabbiltà finanzjarja billi tissulloka l-bini 
f’Londra jew billi tassenja l-kuntratt lil kerrej 
ieħor, l-EBA ħatret konsulent dwar il-proprjetà 
skont ir-regoli tal-akkwist tal-UE.
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Li tkun organizzazzjoni responsabbli, kompetenti 
u professjonali b’governanza korporattiva effettiva 
u bi proċessi effiċjenti

Ir-rieżami tal-ASE

Il-qafas superviżorju tal-UE għadda minn bid-
la radikali wara l-kriżi finanzjarja, li wasslet 
għall-istabbiliment tat-tliet ASE għas-settur 
bankarju, is-swieq tal-kapital, u l-assigurazz-
joni u l-pensjonijiet, kif ukoll il-Bord Ewropew 
dwar ir-Riskju Sistemiku għall-monitoraġġ 
tar-riskji makroekonomiċi. Fl-2019 il-
koleġiżlaturi qablu dwar l-emendi proposti 
għall-qafas superviżorju tal-ASE.

Il-bidliet li jirriżultaw mir-rieżami tal-ASE 
wessgħu l-kompiti u l-kompetenzi tal-EBA.

Ir-rwol tal-EBA ssaħħaħ fl-oqsma tal-AML/
CFT, il-protezzjoni tal-konsumatur u  r-
relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi. L-applikazzjoni 
u  l-kamp ta’ applikazzjoni tal-għodod tal-
EBA bħar-rieżamijiet bejn il-pari, il-ksur tal-
proċedura tad-dritt tal-EU u  l-medjazzjoni 
ġew irfinati, u b’riżultat ta’ dan xi regoli għall-
proċeduri, il-metodoloġiji u  t-termini ta’ ref-
erenza kellhom jiġu abbozzati jew emendati 
mill-ġdid.

Lil hinn minn dawn l-oqsma, l-EBA aġġustat 
il-governanza tagħha, b’mod partikolari fl-
oqsma ta’ kunflitt ta’ interess, it-tranżizzjoni 
għal Bord Maniġerjali bbilanċjat bejn il-

ġeneri, u l-integrazzjoni tal-ESG fl-oqsma ta’ 
ħidma tal-EBA.

Ir-rieżami tal-ESA se jagħmel lill-EBA 
saħansitra aktar responsabbli u  traspar-
enti bħala organizzazzjoni. Skadenzi ċari jig-
gwidaw l-iskambji ta’ informazzjoni tagħha 
ma’ partijiet ikkonċernati esterni, pereżempju 
billi jitwieġbu mistoqsijiet mill-Parlament 
Ewropew jew is-sottomissjoni tal-minuti tal-
laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri lill-istess 
istituzzjoni.

Soluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil

Wieħed mill-kompiti tal-EBA huwa li tip-
provdi ambjent li jippermetti lill-awtoritajiet 
kompetenti jsolvu n-nuqqas ta’ qbil tagħhom. 
Sabiex ikun jista’ jiġi eżegwit dan il-kompitu, 
ir-regolament ta’ twaqqif tal-EBA jistabbilixxi 
żewġ proċeduri differenti sabiex l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu jistgħu jegħlbu t-tilwim 
tagħhom: medjazzjoni vinkolanti u  medjazz-
joni mhux vinkolanti.

Fl-2019, l-EBA wettqet medjazzjoni vinkolanti 
f’tilwima waħda li ġiet solvuta bil-qbil amik-
evoli tal-partijiet involuti matul l-istadju ta’ 
konċiljazzjoni. Il-każ iffoka fuq il-qasam tal-
ippjanar tar-riżoluzzjoni.

Ksur tad-dritt tal-UE

L-Artikolu  17 tar-regolament ta’ twaqqif tal-
EBA jagħti lill-EBA s-setgħa li tinvestiga ksur 
potenzjali tad-dritt tal-UE mill-awtoritajiet 
kompetenti inklużi l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti fl-Istati Membri u  l-BĊE taħt il-
Mekkaniżmu Superviżorju Uniku.

Fl-2019, l-EBA rċeviet tliet talbiet biex tinves-
tiga ksur allegat jew nuqqas ta’ applikazzjoni 
tad-dritt tal-UE. Dawn l-investigazzjonijiet tal-
EBA vvalutaw il-ksur allegat tar-rekwiżiti pru-
denzjali, AML u SGD Ewropej.

Fil-bidu tal-2019, sitt talbiet baqgħu miftuħa, li 
erbgħa minnhom ingħalqu sussegwentement 
mingħajr il-ħtieġa ta’ investigazzjoni wara li 
ttieħdu inkunsiderazzjoni l-kriterji stabbiliti 
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fir-regoli ta’ proċedura għall-investigazzjoni 
ta’ ksur tad-dritt tal-UE. Ingħalqet talba oħra 
mingħajr ma nfetħet investigazzjoni wara l-
azzjonijiet meħuda mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti.

Fl-aħħar każ, il-Kummissjoni Ewropea talbet 
li l-EBA tiftaħ investigazzjoni formali dwar 
ksur possibbli tad-dritt tal-UE mill-Awtorità 
Superviżorja Finanzjarja Estonjana (Finant-
sinspektsioon) u  l-Awtorità Superviżorja Fi-
nanzjarja Daniża (Finanstilsynet). Susseg-
wentement, l-EBA fetħet investigazzjoni 
formali relatata mal-attivitajiet tal-AML marb-
uta mad-Danske Bank u, b’mod partikolari, il-
fergħa tiegħu fl-Estonja.

L-investigazzjoni formali ngħalqet wara li l-
Bord tas-Superviżuri tal-EBA rrifjuta ksur 
tar-rakkomandazzjoni tad-dritt tal-UE waqt 
votazzjoni matul il-laqgħa tiegħu f’April 2019.

Sal-aħħar tal-2019, tliet talbiet baqgħu 
miftuħin u  l-EBA kienet qed twettaq inkjesti 
preliminari: waħda dwar l-AML, waħda fir-rig-
ward tad-Direttiva dwar il-Kreditu Ipotekarju 
u  l-intermedjarji tal-kreditu u waħda dwar l-
SGD.

L-għoti ta’ appoġġ legali għall-ħidma 
tal-EBA

L-Unità Legali tipprovdi appoġġ legali lill-kor-
pi governattivi, lill-maniġment tal-EBA u  lill-
funzjonijiet ewlenin ta’ politika u operazzjonali 
tal-EBA. Fir-rigward tal-attivitajiet regolatorji 
tal-EBA, l-Unità Legali tiżgura analiżi legali 
u  appoġġ fl-abbozzar ta’ standards tekniċi 
vinkolanti, linji gwida, rakkomandazzjonijiet 
u  opinjonijiet, u  analiżi legali tal-istandards 
tekniċi, il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet 
proposti.

L-Unità Legali tipprovdi wkoll il-parir tagħha 
dwar l-attivitajiet ta’ sorveljanza billi toħroġ 
rakkomandazzjonijiet superviżorji u  billi 
tiffaċilita r-riżoluzzjoni tat-tilwim. Fir-rigward 
tal-kuntest istituzzjonali tal-EBA, fl-2019 l-
unità pprovdiet appoġġ legali dwar kwistjoni-
jiet relatati mar-rilokazzjoni tal-EBA, b’mod 
partikolari n-negozjar u  l-abbozzar ta’ kun-
tratti, inkluż il-kiri għall-uffiċċju l-ġdid tal-
EBA f’Pariġi; kwistjonijiet li jirriżultaw mir-
Regolamenti tal-Persunal u  l-Kondizzjonijiet 
tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra 
tal-Unjoni Ewropea; kwistjonijiet relatati mal-
governanza; talbiet għall-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti; kwistjonijiet ta’ segretezza 

professjonali u  kunfidenzjalità; drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali; protokoll u  kwistjoni-
jiet li jirriżultaw b’rabta mar-relazzjonijiet tal-
EBA mal-awtoritajiet Franċiżi; u t-talbiet mill-
korpi tal-UE bħall-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
u  l-Ombudsman Ewropew. Bħala parti mill-
monitoraġġ kontinwu tal-qafas legali tal-EBA, 
l-Unità Legali taħdem biex ittejjeb il-prattiki 
amministrattivi tajba.

Ħidma sabiex tiġi protetta d-data 
personali

Minħabba r-responsabbiltà tagħha mill-pro-
tezzjoni tad-data f’konformità mar-Regola-
ment (UE) 2018/1725, l-EBA hija meħtieġa 
li tikkomunika mal-uffiċċju tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Fl-2019, 
l-uffiċjali maħtura fi ħdan l-EBA ppromwovew 
l-importanza ta’ kwistjonijiet ta’ protezzjoni 
tad-data għall-persunal tal-EBA, speċjalment 
billi żiedu l-importanza tal-protezzjoni tad-
data matul sessjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni 
u  sessjonijiet ta’ induzzjoni organizzati għal 
rekluti ġodda. L-uffiċjali maħtura pparteċipaw 
b’mod attiv fil-laqgħat tan-Network tal-Pro-
tezzjoni tad-Data tal-UE, inkluż fir-rigward 
tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data li għadu kif ġie rivedut.

Iż-żamma tal-Ġabra Unika Interattiva 
tar-Regoli

Il-Ġabra Unika Interattiva tar-Regoli tipper-
metti lill-partijiet ikkonċernati mhux biss 
jaċċessaw l-oqfsa leġiżlattivi rilevanti (is-CRR, 
is-CRD, il-BRRD, id-Direttiva dwar Skemi ta’ 
Garanzija tad-Depożiti, il-PSD 2 u d-Direttiva 
dwar il-Kreditu Ipotekarju) iżda wkoll jikkon-
sultaw kwalunkwe standard tekniku assoċjat 
(RTS u ITS) żviluppat mill-EBA u adottat mill-
Kummissjoni Ewropea, kif ukoll il-linji gwida 
tal-EBA, u l-mistoqsijiet u t-tweġibiet relatati 
ma’ dawn it-testi leġiżlattivi u regolatorji.

L-għodda ta’ mistoqsijiet u tweġibiet tal-Ġabra 
Unika tar-Regoli tippermetti lill-istituzzjoniji-
et, lill-assoċjazzjonijiet tal-industrija, lill-aw-
toritajiet kompetenti u lil partijiet ikkonċernati 
oħra jressqu mistoqsijiet dwar it-testi legali, 
b’hekk toffri gwida bl-għan li tiżgura l-app-
likazzjoni u  l-implimentazzjoni konsistenti 
tal-qafas regolatorju fis-settur bankarju fl-UE 
kollha.

Ir-rieżami tal-mistoqsijiet sottomessi jsegwi 
proċess dovut bir-reqqa li jinvolvi l-EBA, il-
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Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet kompe-
tenti, dan minkejja l-fatt li l-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea biss tista’ tipprovdi inter-
pretazzjonijiet definittivi tal-leġiżlazzjoni tal-
UE.

Għalkemm il-mistoqsijiet u  tweġibiet ma 
għandhom l-ebda forza vinkolanti fil-liġi 
u mhumiex soġġetti għal “ikkonforma jew sp-
jega”, l-applikazzjoni tagħhom tiġi skrutiniz-
zata u kkontestata mill-EBA u mill-awtoritaji-
et nazzjonali kompetenti, minħabba s-sinifikat 
prattiku mingħajr dubju tagħhom biex jinkisbu 
kundizzjonijiet ekwi.

L-importanza tal-għodda tal-mistoqsijiet 
u tweġibiet hija riflessa fl-għadd sinifikanti ta’ 
mistoqsijiet li jkomplu jiġu sottomessi. Sal-
31 ta’ Diċembru 2019, kienu tressqu madwar 
5  070  mistoqsija permezz tal-għodda ddedi-
kata għall-mistoqsijiet u t-tweġibiet.

L-għoti ta’ servizzi diġitali sabiex jiġu 
appoġġati l-funzjonijiet ewlenin tal-EBA 
u l-amministrazzjoni interna tagħha

Fl-2019, l-EBA stabbilixxiet l-istrateġija tal-IT 
tagħha ta’ 5 snin għat-trasformazzjoni diġitali, 
bil-għan li l-EBA ssir aġenzija diġitali li top-
era bħala ċentru tad-data tal-UE u li timmas-
simizza l-valur għall-kostitwenza tal-EBA u fl-
aħħar mill-aħħar għaċ-ċittadini tal-UE.

Bħala parti mill-programm ta’ ħidma dwar ir-
rilokazzjoni f’Pariġi, l-EBA mxiet għal uffiċċju 
ġdid, modern u  sigur li jipprovdi konnettività 

għal ambjent tax-xogħol sigur, mobbli ħafna, 
mingħajr fili, u  infrastruttura tal-awdjo/vidjo 
għall-kmamar tal-laqgħat u  għall-faċilitajiet 
tal-konferenzi.

Qabel il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE 
f’Jannar 2020, l-EBA implimentat migrazzjoni 
taċ-ċentru tad-data sinifikanti lejn ambjent 
cloud tal-komunità interaġenzjali, f’konformità 
mal-istrateġija tal-hosting tagħha.

Il-ġbir tad-data ġie attivat mill-programm EU-
CLID , li huwa l-element diġitali ewlieni tal-
istrateġija tal-EBA biex tespandi s-superviżjoni 
għas-suq bankarju kollu tal-UE. Fl-2019, ġiet 
implimentata l-magna tal-Ġestjoni tad-Data 
Ewlenija, li pprovdiet pjattaforma konverġenti 
għar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu 
u r-Reġistru tal-Istituzzjonijiet ta’ Pagament.

Komunikazzjoni u promozzjoni tal-
ħidma tal-EBA

Fl-2019, it-Tim tal-Komunikazzjonijiet wettaq 
diversi kompiti biex jippromwovi għadd kbir 
ta’ pubblikazzjonijiet u biex jappoġġa t-twettiq 
tal-proġetti ewlenin tal-EBA kif imsemmi fil-
programm ta’ ħidma, bħar-RAR u l-eżerċizzju 
ta’ trasparenza, il-monitoraġġ tal-implimen-
tazzjoni ta’ Basel, it-teknoloġiji finanzjarji u l-
finanzi sostenibbli, l-AML, eċċ.

Matul is-sena, ġew ippubblikati 130  aħbar 
u  stqarrija għall-istampa. Ġew organizzati 
laqgħat għall-media u  intervisti mal-midja 
b’mod reattiv jew proattiv, abbażi tal-outputs 
tal-EBA li, fid-dawl tar-rilevanza jew is-sen-
sittività speċifika, tqiesu li jirrikjedu attivita-
jiet tal-midja ddedikati. Attivitajiet bħal dawn 
inkludew b’mod partikolari attivitajiet rela-
tati mal-Brexit, ir-RAR u l-eżerċizzju ta’ tras-
parenza. Fl-2019, it-tim organizza 46  interv-
ista u laqgħat ta’ informazzjoni mal-ġurnalisti.

F’konformità mad-deċiżjoni tal-Bord 
Maniġerjali tal-EBA li jittraduċi l-linji gwida 
u  r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-EBA 
fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, ġew kor-
retti 69 prodott finali tal-EBA u 7 prodotti ġew 
kondiviżi għal rieżami man-Network tal-Edi-
turi Nazzjonali.

It-Tim tal-Komunikazzjoni organizza l-avveni-
ment uffiċjali ta’ tnedija f’Pariġi, li laqqa’ flim-
kien rappreżentanti mill-BĊE, il-Kummissjoni 
Ewropea u l-Banque de France.
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Il-kontijiet tal-midja soċjali eżistenti saru 
wieħed mill-mezzi ewlenin ta’ komunika-
zzjoni mal-professjonisti bankarji u  finan-
zjarji, l-istituzzjonijiet tal-UE, il-ġurnalisti 
u  l-konsumaturi. Fl-2019, il-kont ta’ Twitter 
tal-EBA kien laħaq 11 000 segwaċi, żieda ta’ 
35 % fuq is-sena preċedenti. Il-kont korporat-
tiv ta’ LinkedIn tal-EBA kważi rdoppja l-għadd 
tiegħu ta’ segwaċi, u laħaq 41 000.

Fl-aħħar kwart tas-sena, it-tim iffoka fuq 
it-tnedija tal-pjanijiet direzzjonali tal-EBA, 
ir-RAR u  l-eżerċizzju ta’ trasparenza, it-tieni 
appell għal pariri dwar l-implimentazzjoni ta’ 
Basel  III u  t-tnedija tal-pjan ta’ azzjoni dwar 
il-finanzi sostenibbli. Dawn l-attivitajiet kollha 
kienu akkumpanjati minn pjanijiet separati ta’ 
komunikazzjoni u tal-midja soċjali.

Flimkien mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, 
żviluppajna mudell u bdejna nipproduċu skedi 
informattivi dwar diversi temi ta’ interess biex 
nipprovdu informazzjoni dwar il-valur miżjud li 
l-EBA toffri liċ-ċittadini tal-UE.
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Prijoritajiet għall-2020

Appoġġ għall-implimentazzjoni tal-pakkett 
għat-tnaqqis tar-riskju u l-implimentazzjoni 
ta’ standards globali fl-UE

 � Appoġġ għal żviluppi regolatorji ġodda dwar 
it-titolizzazzjoni

 � Konverġenza superviżorja u regoli dwar 
l-SRT

 � L-iżvilupp ta’ standards tekniċi għal 
obbligazzjonijiet eliġibbli u l-iżgurar ta’ 
koerenza mal-istandards ta’ fondi proprji

 � It-tkomplija tal-monitoraġġ tal-istrumenti 
ta’ fondi proprji u l-estensjoni tal-kamp ta’ 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ TLAC/MREL

 � Komunikazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-
Pilastru 2 u s-sekwenzar tagħhom

Il-forniment ta’ metodoloġiji u għodod 
effiċjenti għall-konverġenza superviżorja 
u l-ittestjar tal-istress

 � Appoġġ għal implimentazzjoni aħjar tal-
Pilastru 2 fl-UE

 � Produzzjoni ta’ gwida tal-EBA dwar it-
trattament aħħari ta’ strumenti kapitali 
anterjorati

 � It-tkomplija tal-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni tal-IFRS 9 u l-valutazzjoni 
komparattiva tal-immudellar tat-telf ta’ 
kreditu mistenni

 � It-trawwim tal-konverġenza superviżorja 
permezz tal-pjan ta’ konverġenza tal-EBA 
għall-2020

Il-mixja lejn ċentru tad-data tal-UE integrat 
u qafas ta’ rapportar simplifikat

 � Allinjament tar-rekwiżiti tar-rapportar 
superviżorju u tad-divulgazzjoni

 � Finalizzazzjoni tal-pakketti ta’ rapportar

 � L-iżvilupp ta’ għodod ta’ sfruttament tad-
data: fokus fuq l-analitika tad-data

 � Estensjoni tar-rapportar superviżorju għas-
settur bankarju kollu

Nagħmlu l-AML prijorità reali għall-UE

Il-kontribut għall-iżvilupp sod tal-
innovazzjoni finanzjarja u s-sostenibbiltà

 � Koordinazzjoni tal-Forum Ewropew għall-
Faċilitaturi tal-Innovazzjoni

 � Monitoraġġ tal-iżviluppi ta’ RegTech 
u SupTech

 � Valutazzjoni tal-impatt tal-
pjattaformizzazzjoni

 � Monitoraġġ tal-iżviluppi fis-suq tal-
pagamenti bl-imnut

 � Integrazzjoni tad-dimensjonijiet tal-ESG 
fil-qafas superviżorju

Il-promozzjoni ta’ qafas operattiv għal 
riżoluzzjoni

 � Twettiq tal-mandati regolatorji

 � Appoġġ għall-koerenza u l-progress fid-
deċiżjonijiet ta’ rkupru u riżoluzzjoni

L-iżgurar ta’ kooperazzjoni effettiva ma’ 
pajjiżi terzi

 � Monitoraġġ tad-deċiżjonijiet dwar 
l-ekwivalenza
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Il-pubblikazzjonijiet 
u d-deċiżjonijiet ewlenin

Lista komprensiva ta’ pubblikazzjonijiet u deċiżjonijiet tal-EBA fl-2019

Prodott Titolu

Linji gwida Linji gwida dwar l-ispeċifikazzjoni tat-tipi ta’ skoperturi li għandhom jiġu assoċjati ma’ riskju għoli 
skont ir-Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital (CRR)

Linji gwida dwar l-arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni

Linji gwida dwar l-istima tal-LGD taħt tnaqqis fir-ritmu ekonomiku

Linji gwida dwar il-ġestjoni tal-ICT u tar-riskju tas-sigurtà

Linji gwida dwar definizzjonijiet u mudelli armonizzati għall-pjanijiet ta’ finanzjament tal-istituzzjonijiet 
ta’ kreditu

Linji gwida konġunti dwar il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni għall-finijiet superviżorji 
tal-AML/CFT

Standards Tekniċi ta’ 
Implimentazzjoni

ITS dwar muniti korrelati mill-qrib

ITS konġunti dwar l-immappjar tal-valutazzjonijiet tal-kreditu tal-istituzzjonijiet esterni tal-valutazzjoni 
tal-kreditu skont is-CRR

ITS dwar ir-rapportar superviżorju u ta’ riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet tal-UE u l-formola tal-punti ta’ 
data korrispondenti u t-tassonomija XBRL 2.9

ITS dwar ir-rapportar superviżorju fir-rigward tal-informazzjoni finanzjarja (FINREP)

Pakkett tal-ITS għall-eżerċizzju ta’ valutazzjoni komparattiva tal-2020

Standards tekniċi regolatorji RTS dwar il-kundizzjonijiet li jippermettu lill-istituzzjonijiet jikkalkulaw ir-rekwiżiti kapitali fir-rigward 
tal-iskoperturi titolizzati (Kirb) skont l-approċċ tar-riċevibbli mixtrija

RTS konġunti skont ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew dwar diversi emendi fir-
rekwiżiti tal-marġini bilaterali fid-dawl tal-qafas internazzjonali

RTS dwar l-approċċ standardizzat għar-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti

Opinjonijiet/parir Opinjoni dwar kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-depożiti li jirriżultaw mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Opinjoni dwar in-natura tan-notifiki tal-passaport għall-aġenti u d-distributuri tal-e-flus

Opinjoni dwar l-ekwivalenza ta’ pajjiżi terzi (l-Arġentina)

Opinjoni dwar l-elementi tal-awtentikazzjoni qawwija tal-konsumatur (SCA) skont il-PSD 2

Opinjoni dwar il-komunikazzjoni tar-riskji tal-ħasil ta’ flus/ta’ finanzjament tat-terroriżmu (ML/TF) 
lill-entitajiet taħt superviżjoni

Opinjoni dwar miżuri li jindirizzaw ir-riskju makroprudenzjali wara notifika mill-Awtorità Superviżorja 
Finanzjarja Finlandiża

Parir bi tweġiba għas-sejħa tal-Kummissjoni Ewropea għal parir dwar l-implimentazzjoni ta’ Basel III 
fl-UE

Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Skemi ta’ Garanzija tad-Depożiti
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Prodott Titolu

Opinjoni konġunta dwar ir-riskji ta’ ML/TF li jaffettwaw is-settur finanzjarju tal-UE 

Opinjoni dwar l-iskadenza għall-migrazzjoni lejn l-SCA għal tranżazzjonijiet ta’ pagament permezz ta’ 
kard tal-kummerċ elettroniku

Opinjoni dwar id-divulgazzjoni lill-konsumaturi tas-servizzi bankarji permezz ta’ mezzi diġitali

Opinjoni dwar it-trattament regolatorju tat-titolizzazzjonijiet ta’ skoperturi improduttivi

Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Skemi ta’ Garanzija tad-Depożiti

Parir bi tweġiba għall-appell tal-Kummissjoni Ewropea għal parir dwar l-implimentazzjoni ta’ Basel III 
fl-UE

Rapporti Rapport konġunt dwar sandboxes regolatorji u ċentri ta’ innovazzjoni

Rapport dwar il-kriptoassi

Rapport dwar il-kost u l-prestazzjoni tad-depożiti strutturati

Rapport dwar ix-xejriet tal-konsumatur għall-2018-19

Rapport dwar persuni li jaqilgħu pagi għoljin

Rapport dwar il-konverġenza tal-prattiki superviżorji

Rapport dwar il-monitoraġġ tal-kapital ta’ Basel III

Rapport dwar miżuri ta’ likwidità

Rapport konġunt dwar ir-riskji u l-vulnerabilitajiet fis-sistema finanzjarja tal-UE 

Ir-rapport annwali tal-2018 tal-Kumitat Konġunt 

Rapport dwar il-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji fl-2018

Rapport annwali tal-2018

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-linji gwida tagħha dwar is-sorveljanza tal-prodotti u l-arranġamenti 
ta’ governanza

Rapport dwar l-impatt tal-FinTech fuq il-mudelli kummerċjali tal-istituzzjonijiet ta’ pagament 
u l-istituzzjonijiet tal-e-flus

Rapport dwar il-progress li sar fil-pjan direzzjonali tagħha dwar it-tiswija ta’ mudelli tal-IRB

Rapport konġunt dwar is-superviżjoni transfruntiera tas-servizzi finanzjarji 

Rapport dwar il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-proporzjon tal-kopertura tal-likwidità fl-UE

Rapport dwar il-perimetru regolatorju, l-istatus regolatorju u l-approċċi ta’ awtorizzazzjoni fir-rigward 
tal-attivitajiet tal-FinTech

Rapport dwar il-pjanijiet ta’ finanzjament

Rapport dwar l-aggravar ta’ assijiet

Rapport konġunt dwar ir-riskji u l-vulnerabilitajiet fis-sistema finanzjarja tal-UE 

Programm ta’ ħidma tal-Kumitat Konġunt għall-2020

Rapport dwar il-monitoraġġ tal-kapital ta’ Basel III

Rapport dwar il-miżuri ta’ likwidità skont l-Artikolu 509(1) tas-CRR

Rapport dwar impedimenti potenzjali għall-forniment transfruntier ta’ servizzi bankarji u ta’ pagament

Rapport dwar self improduttiv

Rapport annwali dwar il-valutazzjoni tar-riskju

Rapport dwar pressjoni mhux dovuta fuq terminu qasir mis-settur finanzjarju fuq il-korporazzjonijiet
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Prodott Titolu

Dokumenti ta’ Konsultazzjoni CP dwar il-mitigazzjoni tar-riskju ta’ kreditu għall-istituzzjonijiet li japplikaw l-approċċ ibbażat fuq 
klassifikazzjonijiet interni (IRB) bl-istimi proprji tat-telf fil-każ ta’ inadempjenza (LGD)

CP dwar definizzjonijiet u mudelli armonizzati għall-pjanijiet ta’ finanzjament tal-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu

CP dwar standards tekniċi dwar l-approċċ standardizzat għar-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti

CP konġunt dwar abbozz tal-ITS dwar ir-rapportar ta’ tranżazzjonijiet intragrupp u konċentrazzjoni tar-
riskju għall-konglomerati finanzjarji 

CP dwar l-oriġinazzjoni u l-monitoraġġ tas-self

CP dwar il-metodoloġija biex tiġi ddeterminata l-maturità medja ponderata tal-pagamenti kuntrattwali 
dovuti skont is-segment ta’ tranżazzjoni ta’ titolizzazzjoni

CP dwar il-proposti biex jinħoloq qafas sempliċi, trasparenti u standardizzat għat-titolizzazzjoni sintetika

CP konġunt dwar bidliet fid-dokument bl-informazzjoni ewlenija dwar il-PRIIPs 

CP dwar il-linji gwida dwar il-forniment strutturali tal-munita barranija

CP dwar ITS riveduti dwar ir-rapportar superviżorju 

CP dwar l-abbozz tal-RTS u l-ITS dwar in-notifiki tal-passaport

CP dwar l-abbozz tal-ITS li jemenda l-Valutazzjoni Komparattiva tar-Regolament dwar Mudelli Interni 

CP dwar abbozz tal-RTS dwar persunal identifikat rivedut għal finijiet ta’ remunerazzjoni

Rakkomandazzjonijiet Rakkomandazzjonijiet konġunti dwar bidliet fid-dokument bl-informazzjoni ewlenija dwar prodotti 
aggregati ta’ investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) 

Deċiżjonijiet Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell Konġunt dwar erba’ appelli skont ir-Regolament dwar l-Aġenziji ta’ 
Klassifikazzjoni tal-Kreditu

Deċiżjoni konġunta dwar l-appell mill-aġenzija ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu Creditreform AG kontra 
l-EBA

Oħrajn Tabella operattiva tar-riskji b’data minn Q3 2018

Valutazzjoni annwali tal-konsistenza tal-eżiti tal-mudell intern

Ftehim multilaterali konġunt dwar l-iskambju ta’ informazzjoni bejn il-Bank Ċentrali Ewropew 
u l-awtoritajiet kompetenti fil-ġlieda kontra l-ħasil ta’ flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu 
(AML/CFT)

Manwal dwar il-valwazzjoni għall-finijiet ta’ riżoluzzjoni

Lista riveduta tar-regoli ta’ validazzjoni

Ittra konġunta lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-abbozz tal-RTS biex jiġi emendat ir-regolament delegat 
li jkopri r-regoli għad-dokument bl-informazzjoni ewlenija dwar il-PRIIPs

Kjarifiki dwar l-ewwel sett ta’ kwistjonijiet imqajma mill-Grupp ta’ Ħidma tagħha dwar l-Interfaċċi 
għall-Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet (APIs) skont id-Direttiva riveduta dwar is-Servizzi ta’ Ħlas 
(PSD 2)

Reġistru ċentrali ta’ istituzzjonijiet ta’ pagament u flus elettroniċi (e-flus) taħt il-PSD 2

Lista aġġornata ta’ istituzzjonijiet oħra sistemikament importanti

Gwida metodoloġika aġġornata dwar l-indikaturi tar-riskju u l-għodod ta’ analiżi

Tabella operattiva tar-riskji b’data minn Q4 2018

Kjarifiki dwar it-tieni sett ta’ kwistjonijiet imqajma mill-Grupp ta’ Ħidma tagħha dwar l-APIs skont 
il-PSD 2
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Prodott Titolu

Parir konġunt dwar il-ħtieġa għal titjib leġiżlattiv relatat mar-rekwiżiti tal-ġestjoni tar-riskju tat-
teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) 

Parir konġunt dwar il-kostijiet u l-benefiċċji ta’ qafas koerenti għall-ittestjar tar-reżiljenza ċibernetika 
għal parteċipanti u infrastrutturi sinifikanti tas-suq

Lista aġġornata ta’ indiċijiet diversifikati

Kjarifiki dwar it-tielet sett ta’ kwistjonijiet imqajma mill-Grupp ta’ Ħidma tiegħu dwar l-APIs skont 
il-PSD 2

Data aġġornata dwar l-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti fl-UE kollha

Metodoloġija tat-test tal-istress fl-Ewropa kollha tal-2020 għad-diskussjoni

Pjan direzzjonali għall-approċċi l-ġodda tar-riskju ta’ kreditu tas-suq u tal-kontroparti

Tabella operattiva tar-riskji b’data minn Q1 2019

Lista aġġornata tal-istrumenti tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni (CET1) tal-istituzzjonijiet tal-UE

Pjanijiet direzzjonali dwar ir-riżultati tanġibbli tal-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 
(IFRS) 9 u tnedija ta’ eżerċizzju ta’ valutazzjoni komparattiva tal-IFRS 9

Kjarifiki dwar ir-raba’ sett ta’ kwistjonijiet imqajma mill-Grupp ta’ Ħidma tagħha dwar l-APIs skont 
il-PSD 2

Ittra bi tweġiba lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-miżuri proposti mill-Bank Ċentrali Estonjan biex jiġi 
indirizzat ir-riskju makroprudenzjali

Feedback dwar rieżami tal-użu, l-utilità u l-implimentazzjoni tal-mistoqsijiet u t-tweġibiet tal-Ġabra 
Unika tar-Regoli

Data aġġornata użata għall-identifikazzjoni ta’ istituzzjonijiet globali sistemikament importanti

Kjarifiki dwar il-ħames sett ta’ kwistjonijiet imqajma mill-Grupp ta’ Ħidma tagħhadwar l-APIs skont 
il-PSD 2

Fażi 2 tal-pakkett tekniku tagħha dwar il-qafas tar-rapportar 2.9

Lista riveduta tar-regoli ta’ validazzjoni

Eżerċizzju ta’ trasparenza fl-UE kollha fl-2019

Tabella operattiva tar-riskji b’data minn Q2 2019

Komunikazzjoni dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Programm ta’ ħidma għall-2020

Dikjarazzjoni konġunta dwar l-applikazzjoni konsistenti tar-Regolament PRIIP għall-bonds 

Metodoloġija tat-test tal-istress fl-Ewropa kollha tal-2020 u abbozzi ta’ mudelli

Pakkett tekniku dwar il-qafas tar-rapportar 2.9.1

Pjanijiet direzzjonali tal-pakkett għat-tnaqqis tar-riskju

Pjan ta’ azzjoni dwar il-finanzi sostenibbli

Lista riveduta tar-regoli ta’ validazzjoni

Mudelli tat-test tal-istress fl-Ewropa kollha tal-2020 wara l-ittestjar tagħhom mal-banek

Lista aġġornata tas-CET1 għal Q4 2019



KIF TIKKUNTATTJA LILL-UE

Personalment
Madwar l-Unjoni Ewropea kollha hemm mijiet ta’ ċentri ta’ informazzjoni tal-Europe Direct. 
Tista’ ssib l-indirizz tal-eqreb ċentru għalik f’dan is-sit: https://europa.eu/european-union/
contact_mt

Bit-telefown jew bil-posta elettronika
Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea. 
Tista’ tikkuntattja dan is-servizz:
—  bit-telefown bla ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi jafu jimponu ħlas għal dawn 

it-telefonati),
—  fuq dan in-numru standard: +32 22999696, jew
—  bil-posta elettronika permezz: https://europa.eu/european-union/contact_mt

KIF ISSIB TAGĦRIF DWAR L-UE

Online
L-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija disponibbli fuq 
is-sit web Europa fuq: https://europa.eu/european-union/index_mt

Pubblikazzjonijiet tal-UE
Tista’ tniżżel mill-internet jew tordna l-pubblikazzjonijiet tal-UE, li xi wħud minnhom huma 
bla ħlas u xi oħrajn bil-ħlas, minn: https://op.europa.eu/mt/publications. Kopji multipli ta’ 
pubblikazzjonijiet bla ħlas tista’ tiksibhom billi tikkuntattja lil Europe Direct jew liċ-ċentru 
tal-informazzjoni lokali tiegħek (ara https://europa.eu/european-union/contact_mt).

Il-liġi tal-UE u dokumenti relatati
Għal aċċess għall-informazzjoni legali tal-UE, inkluż il-liġijiet kollha tal-UE mill-1952 ’l hawn, 
fil-verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha, żur is-sit EUR-Lex hawnhekk:  
http://eur-lex.europa.eu

Data Miftuħa mill-UE
Il-portal tad-Data Miftuħa mill-UE (http://data.europa.eu/euodp/mt) jipprovdi aċċess għal 
settijiet tad-data mill-UE. Id-data tista’ titniżżel mill-internet u tintuża mill-ġdid bla ħlas, 
kemm għal skopijiet kummerċjali kif ukoll mhux kummerċjali.

https://europa.eu/european-union/contact_mt
https://europa.eu/european-union/contact_mt
https://europa.eu/european-union/contact_mt
https://europa.eu/european-union/index_mt
https://op.europa.eu/mt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_mt
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/mt
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