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Sommarju eżekuttiv

Tliet snin mit-twaqqif tagħha wara l-kriżi finanzjarja, l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
għad għandha rwol importanti biex terġa’ tin
kiseb fiduċja fis-sistema bankarja. Fl-2013 lEBA għamlet progress sinifikanti fil-kontribut
għall-iżvilupp ta’ regoli prudenzjali armonizzati u vinkolanti għall-banek u kisbet riżultati
pożittivi fit-trawwim ta’ approċċ superviżorju
komuni għas-settur bankarju. Billi tipprovdi
dejta komparabbli u trasparenti dwar is-sistema bankarja tal-Unjoni Ewropea (UE), l-EBA
kkontribwixxiet ukoll għad-dixxiplina fis-suq u
l-istabbiltà finanzjarja fl-UE.

Il-bini ta’ ktieb wieħed tar-regoli
Fl-2013 l-EBA għamlet progress b’saħħtu
fil-kontribut tagħha għall-ktieb wieħed tarregoli, li se jipprovdi sett wieħed ta’ regoli prudenzjali armonizzati għall-banek fl-UE kollha.
Matul is-sena, l-EBA ngħatat il-mandat li
tiżviluppa standards tekniċi u tagħti parir lillKummissjoni Ewropea dwar firxa ta’ oqsma
kruċjali bħala riżultat ta’ leġiżlazzjoni ġdida li
daħlet fis-seħħ f’Lulju, id-direttiva (CRD IV) u
r-regolament (CRR) riveduti dwar ir-rekwiżiti
tal-kapital, li jittrasponu Basel III fil-qafas legali tal-UE. L-EBA bdiet taħdem ukoll fuq lirkupru u r-riżoluzzjoni tal-banek fl-UE.

L-iżvilupp ta’ standards tekniċi
L-EBA abbozzat standards tekniċi dwar il-kapital tal-banek li pprovdew, fost affarijiet oħra,
aktar ċarezza dwar id-definizzjoni tal-kapital
u d-divulgazzjoni tagħha mill-istituzzjonijiet
finanzjarji.
Kompitu ewlieni ieħor għall-EBA kien li timplimenta qafas ta’ rapportar komuni fl-UE
kollha. Biex is-superviżuri jivvalutaw ir-riskji u
jqabblu l-banek b’mod effettiv, rapportar uniformi huwa ta’ importanza fundamentali. Qafas ta’ rapportar komuni se jiffaċilita r-rapportar superviżorju, b’mod speċjali għall-gruppi
transkonfinali fi ħdan l-UE, u se jikkontribwixxi
biex titjieb l-infrastruttura tal-IT tal-banek
tal-UE. L-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni (ITS) dwar ir-rapportar superviżorju huma
mistennija li jidħlu fis-seħħ fl-2014.
Is-CRD IV introduċiet regoli aktar stretti firrigward tal-politiki ta’ rimunerazzjoni talbanek sabiex jiġu żgurati ġestjoni soda u teħid
ta’ riskju fit-tul prudenti fis-settur bankarju
tal-UE. L-EBA ntalbet tħejji żewġ abbozzi ta’
standards tekniċi regolatorji (RTS); it-tnejn
ġew ippreżentati lill-Kummissjoni Ewropea
fl-2013. L-ewwel RTS kellu l-għan li jidentifika l-persunal li l-attivitajiet professjonali
tiegħu għandhom impatt materjali fuq il-profil
tar-riskju tal-istituzzjoni tagħhom. It-tieni
vvaluta kif l-istituzzjonijiet finanzjarji jistgħu
jistrutturaw premjijiet ta’ rimunerazzjoni varjabbli. L-EBA ppubblikat ukoll rapport dwar
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iċ-ċifri aggregati għall-persuni li għandhom
pagi għoljin fis-settur bankarju bejn l-2010
u l-2012; dan l-eżerċizzju ta’ ġbir tad-dejta
regolari jikkontribwixxi għall-ħidma ġenerali
tal-EBA dwar ir-rimunerazzjoni fis-settur
bankarju tal-UE.
L-EBA ħadmet fuq ir-riskju tas-suq biex
tiċċara xi wħud mir-rekwiżiti tal-pakkett tasCRD IV u ħarġet numru ta’ standards tekniċi
f’dan il-qasam. Dawn jinkludu t-trattament ta’
riskji non-delta għall-possibbiltajiet u d-definizzjonijiet tat-terminu “suq” meta applikati
għall-kalkolu tal-pożizzjoni netta ġenerali
fi strumenti ta’ ekwità skont ir-regoli standardizzati ta’ riskju tas-suq. Dan se jassisti flapplikazzjoni konsistenti tal-qafas tar-riskju
tas-suq, b’mod speċjali għall-banek iżgħar.
L-EBA kkonsultat ukoll dwar il-valutazzjoni
prudenti tal-pożizzjonijiet b’valur ġust talbanek u pproponiet metodoloġiji li għandhom
jintużaw kemm mill-istituzzjonijiet iżgħar kif
ukoll minn dawk ikbar. Sabiex jiġi kkalibrat
l-approċċ twettaq studju tal-impatt kwantitattiv (QIS). L-abbozz finali ta’ RTS se jiġi
ppreżentat lill-Kummissjoni Ewropea kmieni
fl-2014.
Sabiex jiġu armonizzati r-rekwiżiti tal-kapital
fl-UE kollha, l-EBA bdiet tiffoka fuq riskju ta’
kreditu u pprovdiet numru ta’ standards tekniċi
f’dan il-qasam. Din il-ħidma se tkompli fl2014 bi skadenzi għal aktar minn 20 standard
regolatorju biex jiġu ppreżentati lill-Kummiss
joni Ewropea qabel il-31 ta’ Diċembru 2014.

Iż-żieda fl-iffokar fuq l-irkupru u
r-riżoluzzjoni
Fl-2013 l-EBA żiedet l-iffokar tagħha fuq lirkupru u r-riżoluzzjoni bil-ħsieb tad-direttiva
li ġejja dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni talbanek (BRRD). B’mod partikolari, din ħarġet
rakkomandazzjoni dwar l-iżvilupp ta’ pjanijiet
ta’ rkupru u kellha konsultazzjonijiet dwar tliet
abbozzi ta’ prodotti regolatorji dwar l-ippjanar tal-irkupru. Dawn ipprovdew bażi għalliżvilupp ta’ pjanijiet ta’ rkupru fi ħdan kulleġġi
superviżorji — f’ħafna każijiet għall-ewwel
darba — u għal eżerċizzju ta’ benchmarking
tal-EBA biex jiġu identifikati l-aħjar prattiki
f’dawn il-pjanijiet. Se jitħejjew prodotti regolatorji finali dwar l-ippjanar tal-irkupru ftit wara
l-pubblikazzjoni uffiċjali tal-BRRD fl-2014,
b’konsultazzjonijiet dwar il-firxa wiesgħa ta’
prodotti regolatorji oħra li jsegwu fit-tieni nofs
tas-sena. Il-ħidma tal-EBA meħtieġa skont ilBRRD se tipprovdi l-appoġġ neċessarju għal
kooperazzjoni u konverġenza kredibbli u ċari
dwar l-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ riżoluzzjoni u
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni.
Il-prinċipju ta’ proporzjonalità
L-EBA trid tiżgura li l-prinċipju ta’ proporzjo
nalità jiġi rrispettat fil-ktieb wieħed tar-regoli.
Dan jirrikonoxxi d-diversità li hija inerenti fi
ħdan is-sistema bankarja tal-UE. Għal dan
l-għan f’Ottubru l-EBA organizzat workshop
dwar miżuri ta’ proporzjonalità għal skopijiet regolatorji. Il-proporzjonalità se tibqa’
prinċipju sottostanti fl-aspetti kollha talħidma u l-attivitajiet tal-EBA.
Il-proċess ta’ Mistoqsija u Tweġiba tal-ktieb
wieħed tar-regoli
Biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tasCRD IV/ CRR l-EBA nediet għodda ta’ Mistoqsija u Tweġiba fl-2013, b’kooperazzjoni
mal-Kummissjoni. L-għodda toffri interfaċċja
għall-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u listituzzjonijiet finanzjarji biex tiffaċilita l-fehim
tar-regoli u tiżgura li l-ktieb wieħed tar-regoli
jkun implimentat b’mod konsistenti.
Il-provvediment ta’ parir tekniku lillKummissjoni Ewropea
Il-pakkett tas-CRD IV jeħtieġ ukoll li l-EBA
tipprovdi parir tekniku lill-Kummissjoni Ewropea, li għandha r-responsabbiltà li tadotta
atti leġiżlattivi ddelegati. F’dan ir-rigward, irrekwiżit ta’ kopertura tal-likwidità, li għalih
il-Kummissjoni qiegħda tħejji att iddelegat,
kien qasam ewlieni ta’ ffokar għall-EBA fl2013. L-EBA ppubblikat rapport dwar l-impatt
tar-rekwiżit ta’ kopertura tal-likwidità u rap-
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port li jiddefinixxi l-assi tal-likwidità ta’ kwa
lità għolja (HQLAs) li l-istituzzjonijiet jeħtieġu
li jżommu biex jissodisfaw ir-rekwiżit ta’ ko
pertura tal-likwidità.
Barra minn hekk, fl-2013, l-EBA pprovdiet lillKummissjoni b’parir tekniku dwar l-opportunità li tintroduċi filtru prudenzjali, fil-kuntest
ta’ trattament possibbli ta’ qligħ mhux irrealizzat għal strumenti mkejla fuq valur ġust.
L-EBA kkontribwixxiet għat-titolizzazzjoni u
l-bonds koperti matul is-sena, u fl-2014 se
tiżviluppa rapport estensiv dwar il-bonds koperti. L-EBA ffokat ukoll fuq it-titolizzazzjoni,
b’mod speċifiku fir-rigward tal-implimentazzjoni prudenti tar-rekwiżiti ta’ fondi prop
rji, u anke fuq ir-regoli ta’ ritenzjoni. L-EBA
għandha l-għan li tħeġġeġ lil parteċipanti
tas-suq jimxu lejn suq tat-titolizzazzjoni aktar trasparenti u uniformi. Fl-2014 l-EBA hija
mistennija li tkompli l-ħidma tagħha sabiex
tippromwovi suq tat-titolizzazzjoni sikur u
stabbli.

It-trawwim ta’ konverġenza superviżorja
fl-UE kollha
Il-promozzjoni ta’ approċċ superviżorju komuni fis-settur bankarju fl-UE kollha hija waħda
mill-prijoritajiet tal-EBA. Fl-2013 l-EBA
kompliet bil-ħidma tagħha dwar it-tisħiħ talkonverġenza superviżorja permezz tal-atti
vitajiet tagħha dwar assi mwieżna għar-riskju
(RWAs), pereżempju, iżda wkoll bit-trawwim
tal-effiċjenza tal-kulleġġi tas-superviżuri.
Il-ħidma dwar il-konsistenza ta’ assi
mwieżna għar-riskju
Biex jiġi żgurat li r-regoli prudenzjali jiġu applikati b’mod konsistenti fl-Istati Membri talUE kollha, l-EBA vvalutat il-governanza ta’
mudelli interni marbuta ma’ tipi differenti ta’
riskju.
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l-EBA wettqet ħidma sostanzjali biex tanalizza
l-kwistjoni tal-komparabbiltà u ppubblikat diversi studji importanti, inklużi rapport minn
fuq għal isfel dwar il-konsistenza tar-rekwiżiti
tal-kapital tal-IRB, rapport dwar l-eżerċizzju
ta’ benchmarking tal-portafoll ta’ inadempjenza baxx, rapport dwar il-proċikliċità tarrekwiżiti tal-kapital tal-banek u rapport dwar
il-varjabbiltà tal-RWAs għall-portafolli tarriskju tas-suq.
Il-kulleġġi tas-superviżuri
Il-kulleġġi tas-superviżuri huma stabbiliti
għall-banek b’sussidjarji jew fergħat sinifikanti fi Stati Membri oħra, u huma importanti
ħafna għas-superviżjoni effiċjenti tal-banek
transkonfinali. Il-ħidma tal-EBA li twettqet
fl-2013 għenet biex jiżdiedu l-kooperazzjoni
u l-effiċjenza fi ħdan il-kulleġġi. Fl-2013 lEBA ffokat fuq il-kwalità tal-valutazzjonijiet
u d-deċiżjonjiet ta’ riskju konġunt fejn ġie
nnutat titjib. L-EBA se taħdem mill-qrib malMekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) u
l-kulleġġi biex tiżgura tranżizzjoni bla xkiel
fl-2014 meta l-MSU jieħu r-responsabbiltà
għas-sorveljanza tal-banek fiż-żona tal-euro.
Bħala parti mill-ktieb wieħed tar-regoli,
tħejjew ukoll diversi standards tekniċi millEBA fil-qasam tal-kooperazzjoni bejn il-post
ta’ oriġini u dak ospitanti u s-superviżjoni talgruppi bankarji transkonfinali.
It-trawwim ta’ konverġenza se jibqa’ prijorità
għall-EBA fis-snin li ġejjin. L-EBA ngħatat
il-kompitu li tiżviluppa manwal wieħed
superviżorju biex tippromwovi l-aħjar prattiki
fil-proċessi u l-metodoloġiji superviżorji fl-UE
kollha. Filwaqt li mhux legalment vinkolanti,
l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti se jkunu
mistennija jsegwu l-manwal.

L-EBA ngħatat il-mandat li tirrapporta lillKummissjoni dwar kif għandha tirrikonċilja
l-metodoloġiji tal-istituzzjonijiet finanzjarji
skont l-approċċ ibbażat fuq klassifikazzjonijiet interni (IRB), bil-ħtieġa għal aktar rekwiżiti
tal-kapital komparabbli. Id-differenzi sinifikanti f’termini ta’ kif is-superviżuri jivvalidaw
il-mudelli tal-IRB affettwa ħafna l-komparabbiltà tal-RWAs fl-UE kollha.
Dan huwa pass ta’ tħejjija qabel ma l-eżerċizzji
sħaħ ta’ benchmarking ikunu jistgħu joperaw
fuq bażi kontinwa fl-UE. Għaldaqstant, fl-2013
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Iż-żieda fit-trasparenza u l-kisba millġdid tal-fiduċja fil-banek
Permezz tal-ġbir tad-dejta dwar is-settur
bankarju tal-UE u diversi miżuri biex tiżdied
it-trasparenza, l-EBA għandha l-għan li tikseb mill-ġdid il-fiduċja fis-settur bankarju.
L-EBA trid tiżgura li l-banek tal-UE jżommu
pożizzjonijiet kapitali b’saħħithom, u li r-riskji
u l-vulnerabbiltajiet tagħhom jiġu identifikati
b’mod ċar.
Il-provvediment ta’ dejta dwar il-banek fl-UE
L-EBA qiegħda taħdem fuq l-iżvilupp ta’
infrastruttura tal-IT biex takkomoda dejta tar-rapportar regolatorju. Dan se jiffaċilita
l-proċess tar-rapportar għall-banek, u se jippermetti lill-EBA tiġbor dejta dwar il-banek
fl-UE kollha.
L-EBA tinsab f’pożizzjoni unika biex tħares
lejn il-banek fl-UE kollha minn perspettiva
mikroprudenzjali. L-EBA tipproduċi żewġ rapporti tal-valutazzjoni tar-riskju fis-sena li
janalizzaw ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet tassistema bankarja Ewropea u jikkontribwixxu
għar-rapporti transsettorjali ppubblikati millKumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji
Ewropej (ESAs). Barra minn hekk, l-EBA kompliet tipprovdi informazzjoni fuq bażi regolari lis-superviżuri nazzjonali. Fl-2013 l-EBA
għamlet pubblika wkoll it-tabella operattiva
tar-riskji tagħha, li tħares lejn l-evoluzzjoni
ta’ indikaturi ewlenin tar-riskju minn 56 bank
fl-UE kollha. Din l-għajnuna tidentifika oqsma ewlenin ta’ riskju u tendenzi ewlenin filprofili tar-riskju tal-banek. Il-provvediment
lill-parteċipanti tas-suq b’dejta konsistenti
u komparabbli dwar il-banek huwa essenzjali għall-promozzjoni tal-istabbiltà u t-trasparenza fis-swieq finanzjarji u l-kisba millġdid tal-fiduċja fis-sistema bankarja tal-UE.
It-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet tal-kapital
sabiex tittrawwem fiduċja
Fl-2013 l-EBA ħarġet rakkomandazzjoni dwar
il-preservazzjoni tal-kapital tal-grad 1 ta’ ekwità komuni tal-banek matul it-tranżizzjoni
għas-CRD IV bl-għan li jiġi żgurat li l-banek
iżommu l-ammont nominali tal-kapital
li jkunu bnew. Dan huwa segwitu għarrakkomandazzjoni tal-EBA dwar l-eżerċizzju
tar-rikapitalizzazzjoni fl-2012, li rriżulta
f’żieda fil-pożizzjonijiet kapitali tal-banek ta’
aktar minn EUR 200 biljun.
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Bħala parti mill-proċess ta’ bini mill-ġdid
tal-fiduċja fil-banek, il-Bord tas-Superviżuri
tal-EBA talab lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jwettqu analiżi tal-kwalità tal-assi
(AQRs) tal-klassijiet tal-assi meqjusa li huma
ta’ riskju għoli. Dan ġie segwit mill-pubblikazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet biex tiġi
żgurata konsistenza fl-AQRs fl-UE kollha fl2014, inkluża l-AQR li se titwettaq mill-MSU
mwaqqaf reċentement.
Fl-2014 l-EBA se tikkoordina test tal-istress
fl-UE kollha, li jipprovdi lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti b’metodoloġija waħda
li tippermettilhom iwettqu valutazzjoni
rigoruża tar-reżiljenza tal-banek f’xenarji avversi. Minbarra l-benefiċċji minn valutazzjoni superviżorja mtejba u azzjonijiet li se jippromwovu r-reżiljenza tas-sistema bankarja,
il-pubblikazzjoni tar-riżultati se tippromwovi
trasparenza u tgħin tneħħi l-inċertezza dwar
l-istat tal-banek tal-UE, u b’hekk trawwen
fiduċja fis-sistema bankarja.
Il-promozzjoni tat-trasparenza
Fl-2013 l-EBA ddivulgat informazzjoni
aġġornata dwar 64 bank Ewropew fiż-Żona
Ekonomika Ewropea (ŻEE). Id-dejta hija
bbażata fuq 730 000 punt ta’ dejta, inklużi
kapital, RWAs u esponiment sovran. L-għan
tal-eżerċizzju ta’ divulgazzjoni kien li jiġu promossi fehim akbar tal-pożizzjonijiet kapitali u
esponiment tal-banek tal-UE, u b’hekk jikkontribwixxi għad-dixxiplina fis-suq u l-istabbiltà
finanzjarja.
Bħala parti mill-impenn tagħha biex tippromwovi t-trasparenza u d-dixxiplina fissuq, l-EBA mmonitorjat l-implimentazzjoni
tal-banek ta’ divulgazzjonijiet tal-pilastru 3,
identifikat l-aħjar prattiki u rrakkomandat ladozzjoni ta’ azzjonijiet korrettivi. Barra minn
hekk, din ippromwoviet id-divulgazzjoni u ttrasparenza tal-informazzjoni marbuta ma’
RWAs sabiex tindirizza tħassib dwar l-affidabbiltà tal-RWAs.
Iż-żieda fl-affidabbiltà tal-Euribor
L-EBA ħadmet f’kooperazzjoni mill-qrib malAwtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
dwar il-potenzjal ta’ manipulazzjoni tal-Euribor. Sabiex iżżid l-affidabbiltà tal-Euribor,
l-EBA ħarġet rakkomandazzjonijiet fl-2013
biex tarmonizza l-prattiki superviżorji għal
sorveljanza tal-proċess ta’ preżentazzjoni talEuribor.
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Il-protezzjoni tal-konsumaturi
u l-monitoraġġ tal-innovazzjoni
finanzjarja
L-EBA għandha rwol ewlieni fil-protezzjoni
tal-konsumaturi billi tippromwovi trasparenza,
sempliċità u korrettezza fis-suq għall-prodotti
finanzjarji, bl-iffokar fuq ipoteki, self personali, prodotti għat-tfaddil, karti tal-kreditu/debitu, kontijiet kurrenti u servizzi tal-pagament.
L-EBA timmonitorja wkoll attivitajiet finanzjarji ġodda u eżistenti bil-ħsieb li tippromwovi
s-sikurezza u s-solidità tas-swieq.
Il-protezzjoni tal-konsumaturi
L-EBA wettqet ħidma estensiva dwar l-ipoteki,
b’pubblikazzjonijiet li jinkludu “Opinjoni dwar
prattiki tajba għal self ipotekarju responsabbli” u “Opinjoni dwar prattiki tajba għattrattament ta’ mutwatarji f’diffikultajiet għallpagament tal-ipoteka”. Barra minn hekk,
l-EBA żviluppat u kkonsultat dwar l-ewwel
RTS tagħha dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, billi stabbilixxiet l-ammont minimu ta’ assigurazzjoni ta’ indennizz professjonali għallintermedjarji ta’ kreditu ipotekarju.
Barra minn hekk, l-EBA ppubblikat ir-rapport
annwali tagħha dwar it-tendenzi tal-konsumatur, li se jgħin jiddefinixxi l-prijoritajiet talawtorità għall-2014. Ir-rapport jidentifika loqsma ta’ tħassib li ġejjin għall-konsumaturi:
 tariffi tat-trasparenza u tal-konsumatur;
 ambitu għall-bejgħ inadatt ta’ prodotti finanzjarji;
 self f’munita barranija, assigurazzjoni
għall-protezzjoni tal-pagament u prodotti
kumplessi;
 sigurtà tat-teknoloġiji użati għas-servizzi
bankarji;
 forom ġodda ta’ ġbir ta’ fondi bħallfinanzjament kollettiv.
Fl-2013 it-tliet ESAs ħadmu flimkien biex iħejju
sett wieħed ta’ rekwiżiti biex jimmaniġġjaw ilmenti għall-konsumaturi li jużaw prodotti u
servizzi finanzjarji tul it-tliet setturi ta’ bbankjar, investiment u assigurazzjoni. Dawn ippubblikaw ukoll pożizzjoni konġunta dwar

is-sorveljanza tal-prodott u l-proċessi ta’ governanza, fir-rigward tal-manifattura ta’ prodotti finanzjarji. Fl-2014 l-EBA se tkompli din
il-ħidma u se tiżviluppa rekwiżiti aktar iddettaljati speċifiċi għall-prodotti bankarji bħallipoteki, is-self personali u l-karti tal-kreditu.
Il-monitoraġġ tal-innovazzjoni finanzjarja
Bħala parti mill-analiżi tal-EBA tal-innovazzjoni finanzjarja mill-perspettiva tal-protezzjoni tal-konsumatur, din ħarġet opinjoni
dwar prattiki tajba għall-ġestjoni tar-riskju
ta’ fondi nnegozjati fil-borża (ETFs), biex tikkontribwixxi għall-iżgurar li l-istituzzjonijiet
finanzjarji iġestixxu b’mod adegwat ir-riskji
potenzjali assoċjati mal-ETFs. L-EBA ppubblikat ukoll twissija għall-konsumaturi dwar
il-perikli ta’ investiment f’kuntratti għaddifferenza. B’mod aktar importanti, l-EBA
ħarġet twissija dwar ir-riskji ta’ muniti virtwali
bħall-bitcoins. Dan kien sinjal qawwi u fil-ħin
mill-EBA biex tagħmel lill-konsumaturi konxji
tal-fatt li l-muniti virtwali għadhom mhumiex
irregolati u jippreżentaw riskji konsiderevoli
meta użati bħala mezz ta’ pagament. Il-pass li
jmiss se jkun li jiġi vvalutat jekk il-muniti virtwali jistgħux u għandhomx jiġu rregolati.
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Il-ħidma tal-unità orizzontali inkludiet ukoll
il-koordinazzjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
superviżorji settorjali u transsettorjali off
ruti lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.
Bħala parti mill-objettiv tal-EBA li tiżviluppa
kultura superviżorja komuni, ġew organizzati 12-il avveniment ta’ taħriġ settorjali u 19il wieħed transsettorjali għat-tixrid ta’ prattiki
superviżorji sodi fl-UE fl-2013.

L-analiżi u l-koordinazzjoni tal-politika

Aspett ewlieni ieħor tal-ħidma tal-EBA huwa
li twettaq evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, biex tindirizza
oqsma bħall-adegwatezza tar-riżorsi tal-awtoritajiet nazzjonali, il-prattiki ta’ governanza,
il-konsistenza bejn l-applikazzjoni tal-liġi talUE u l-prattika superviżorja, u l-identifikazzjoni tal-aħjar prattika. Fl-2013 l-EBA organizzat
u wettqet evalwazzjoni bejn il-pari fir-rigward
tal-aderenza tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mal-aspett speċifiku tal-linji gwida
tal-EBA dwar l-ittestjar tal-istress.

L-iżgurar tal-kwalità tal-prodotti tal-EBA

Il-ħidma mal-pajjiżi mhux tal-UE

Il-prodotti regolatorji u ta’ sorveljanza kollha
żviluppati mill-EBA (inklużi standards tekniċi,
linji gwida, opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet) jiġu evalwati bir-reqqa internament.
L-EBA għandha unità orizzontali separata
li tipprovdi parir legali u gwida biex tiżgura
li d-deċiżjonijiet ta’ politika jkunu informati
minn analiżi tad-dejta ta’ kwalità għolja u li lvalutazzjonijiet tal-impatt jitwettqu kif xieraq.

L-EBA għandha kuntatt regolari ma’ awtoritajiet regolatorji u superviżorji, gruppi ta’ riflessjoni u dawk li jistabbilixxu standard finanzjarju
internazzjonali ta’ pajjiżi terzi. Barra minn
hekk, l-EBA ilha tipparteċipa fuq bażi regolari
fid-djalogi regolatorji dwar is-swieq finanzjarji tal-Kummissjoni Ewropea, inklużi djalogi
mar-Russja, il-Ġappun u l-Istati Uniti.

L-EBA tikkonsulta u tiskambja fehmiet ma’
partijiet interessati matul it-tħejjija ta’ prodotti
regolatorji u ta’ sorveljanza. Normalment ikun
hemm dokument ta’ konsultazzjoni uffiċjali
li l-parteċipanti tas-suq jistgħu jwieġbuh bilmiktub. L-EBA torganizza wkoll seduti pubbliċi
dwar il-prodotti regolatorji kollha tagħha.
Barra minn hekk, l-EBA tikkonsulta sistematikament mal-Grupp tal-Partijiet Bankarji
Interessati (BSG) biex tqis il-perspettiva talparteċipanti tas-suq, l-industrija bankarja, lorganizzazzjonijiet tal-konsumatur, l-utenti ta’
prodotti finanzjarji u l-akkademiċi fil-ħidma
tagħha.
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L-EBA kkooperat ma’ diversi korpi istituzzjonali bħall-Kumitat Bankarju dwar isSuperviżjoni Bankarja (BCBS) u l-Bord għallIstabbiltà Finanzjarja (FSB) u kellha skambji
regolari mal-Fond Monetarju Internazzjonali
(FMI).
Il-kumitat konġunt
It-tliet
ESAs
jikkoordinaw
l-attivitajiet
tagħhom, speċjalment dwar kwistjonijiet li
huma transsettorjali min-natura tagħhom.
Fl-2013 il-kumitat konġunt iffoka b’mod partikolari fuq il-protezzjoni tal-konsumatur,
il-monitoraġġ tar-riskju transsettorjali u
l-analiżi tas-Sistema Ewropea tas-Superviżuri
Finanzjarji (SESF).

S ommarju

L-operazzjonijiet
Il-ġestjoni finanzjarja
Fl-2013 l-EBA implimentat numru ta’ titjib
biex tiżgura ġestjoni u kontroll aħjar tar-riżorsi
finanzjarji, bl-objettiv li ttejjeb l-implimentazzjoni tal-baġit. Is-suċċess tal-ħidma tal-EBA
fil-qasam tal-ġestjoni finanzjarja ġie kkonfermat minn numru ta’ verifiki mwettqa fl-2013,
li ma żvelaw ebda kwistjoni kbira, li jirrifletti
s-segwitu diliġenti ta’ rakkomandazzjonijiet
preċedenti u t-titjib kontinwu tal-proċessi talEBA. L-implimentazzjoni tal-baġit (fondi totali impenjati/ baġit totali) fl-2013 kienet ta’
90 %, li kien titjib meta mqabbel mas-sena
preċedenti.
Ir-riżorsi umani
Bir-reklutaġġ ta’ 25 aġent temporanju u 10 esperti nazzjonali ssekondati, in-numru totali
tal-persunal żdied għal 124 sa tmiem l-2013,
filwaqt li nżammu d-diversità ġeografika u
l-bilanċ bejn is-sessi li huma kruċjali għallkompożizzjoni tal-EBA.
Il-komunikazzjoni
L-attivitajiet tal-istampa u l-komunikazzjoni
tal-EBA komplew jipprovdu lill-partijiet interessati u lill-midja b’informazzjoni aċċessibbli
fil-ħin u b’mod effettiv, bl-objettiv ta’ tqajjim
ta’ sensibilizzazzjoni u fehim tar-rwol, l-objettivi u l-attivitajiet tal-EBA, kif ukoll it-trawwim
ta’ interazzjoni fost il-partijiet kollha interessati. Kisba ewlenija kienet it-tnedija ta’ websajt iddisinjata mill-ġdid f’Ġunju, li hija kkaratterizzata minn navigazzjoni aktar favur l-utent
u aċċess aktar faċli għall-informazzjoni u
r-riżorsi essenzjali, kif ukoll taqsimiet ġodda u
mġedda dwar l-attivitajiet regolatorji tal-EBA,
dwar il-ktieb wieħed tar-regoli u l-għodda ta’
Mistoqsija u Tweġiba tagħha u rokna għallkonsumatur.

tar - rapport

annwali

tal - 2 0 1 3

It-teknoloġija tal-informatika
Fl-2013 il-proġett maġġuri tas-servizzi tal-infrastruttura tal-IT tlesta b’suċċess, u fforma lpedament għas-servizzi tal-IT attwali u futuri.
Sar sforz sostanzjali fl-implimentazzjoni ta’
numru ta’ proġetti f’konformità mal-istrateġija
tal-IT approvata, inklużi:
 ir-rilaxx tal-qafas regolatorju finanzjarju u
komuni sabiex tissaħħaħ il-komparabbiltà
tal-informazzjoni regolatorja u jiġu armonizzati l-istandards regolatorji fl-UE;
 l-implimentazzjoni tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet tal-Kreditu kważi bbażat fuq ħin reali;
 it-titjib, il-manutenzjoni u l-operazzjoni
ta’ pjattaforma teknika għall-ġbir ta’ informazzjoni superviżorja.
L-istandards tal-kontroll intern
Sar ukoll progress ċar fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-istandards tal-kontroll intern.
Is-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni Ewropea żar l-EBA fil-bidu tas-sena
u kkonkluda li sar progress sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-istandards tal-kontroll intern. L-EBA implimentat pjan ta’ azzjoni biex
tindirizza l-oqsma fejn l-analiżi għamlet rakkomandazzjonijiet għal titjib.
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Punti u ċifri ewlenin fl-2013

JANNAR
L-ESMA u l-EBA jieħdu azzjoni biex isaħħu l-proċessi tal-istabbiliment ta’ rata tal-Euribor u tal-benchmark
L-EBA tikkonsulta dwar prinċipji għall-proċessi tal-istabbiliment ta’ benchmark fl-UE
L-EBA tirrakkomanda li l-gruppi bankarji transkonfinali maġġuri tal-UE jiżviluppaw pjanijiet ta’ rkupru
L-EBA tippubblika rapport ta’ valutazzjoni tar-riskju dwar is-sistema bankarja tal-UE (Jannar 2013)

FRAR
L-EBA tippubblika dokument ta’ diskussjoni dwar depożiti fil-livell ta’ konsumatur soġġetti għal flussi ta’ ħruġ ogħla għall-finijiet ta’
rapportar tal-likwidità skont is-CRR
L-EBA tikkonsulta dwar il-proċess li jiġu ddefiniti assi likwidi ħafna fl-LCR
Ir-rapport interim tal-EBA dwar il-konsistenza tal-RWAs fil-portafoll bankarju
L-ESMA u l-EBA jwissu lill-investituri dwar kuntratti għad-differenza

MARZU
L-EBA tippubblika l-opinjoni tagħha dwar prattiki tajba għall-ġestjoni tar-riskju tal-ETF
L-ESAs jippubblikaw ittra konġunta lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-qafas regolatorju possibbli għal attivitajiet ta’ benchmark
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS għall-pjanijiet ta’ rkupru
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS dwar kundizzjonijiet għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-estensjonijiet u l-bidliet ta’ approċċi interni
għar-riskju ta’ kreditu, tas-suq u dak operazzjonali
L-EBA tippubblika aġġornamenti għar-reġistru tal-istituzzjonijiet tal-kreditu
L-EBA tippubblika aġġornamenti dwar abbozz ta’ ITS dwar rekwiżiti ta’ rapportar superviżorju
L-EBA tippubblika r-rapport tagħha dwar it-tendenzi tal-konsumatur
L-EBA tikkonsulta dwar il-mudell tal-punti tad-dejta marbut mal-abbozz ta’ ITS dwar rekwiżiti ta’ rapportar superviżorju għall-proporzjon ta’
ingranaġġ
L-EBA tikkonsulta dwar il-mudell tal-punti tad-dejta marbut mal-abbozz ta’ ITS dwar rekwiżiti ta’ rapportar superviżorju għall-kopertura
tal-likwidità u l-finanzjament stabbli
L-EBA tippubblika r-riżultati tal-eżerċizzju ta’ monitoraġġ ta’ Basel III sa mit-30 ta’ Ġunju 2012
L-EBA tikkonsulta dwar ir-rapportar ta’ vinkoli tal-assi
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ ITS dwar ir-rapportar superviżorju dwar tolleranza u skoperturi improduttivi

APRIL
Il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ESAs) jappella għal azzjoni dwar riskji transsettorjali

MEJJU
L-EBA tirrakkomanda li s-superviżuri jwettqu AQRs u jaġġustaw l-iskeda ta’ żmien tat-test tal-istress li jmiss fl-Ewropa kollha
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS dwar id-determinazzjoni tal-iskopertura ġenerali lil klijent jew grupp ta’ klijenti konnessi fir-rigward
tat-tranżazzjonijiet b’assi sottostanti
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ ITS dwar rekwiżiti prudenzjali speċifiċi għall-istituzzjoni
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS dwar il-valutazzjoni ta’ pjanijiet ta’ rkupru
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS li jispeċifika l-firxa ta’ xenarji li għandhom jintużaw fil-pjanijiet ta’ rkupru
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L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS għad-definizzjoni ta’ dawk li jieħdu riskji materjali għal skopijiet ta’ rimunerazzjoni
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS u ITS dwar notifiki ta’ passaport
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS u ITS dwar regoli ta’ ritenzjoni tat-titolizzazzjoni
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS dwar id-definizzjoni ta’ “suq” u dwar riskji tal-għażla skont l-approċċ standardizzat għar-riskju tas-suq
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ linji gwida dwar miżuri tal-kapital għas-self f’munita barranija
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS u ITS dwar likwidità
L-EBA tikkonsulta dwar RTS għal fondi proprji (il-parti III)

ĠUNJU
L-ESMA u l-EBA jippubblikaw prinċipji finali dwar benchmarks
L-EBA tniedi l-websajt iddisinjata mill-ġdid riċentement tagħha
L-EBA tippubblika prattiki tajba għal self ipotekarju responsabbli u t-trattament ta’ mutwatarji f’diffikultajiet għall-pagament
L-EBA tippubblika r-rapport annwali tal-2012 tagħha
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ ITS dwar muniti kkorrelati mill-qrib u dwar indiċijiet iddiversifikati kif xieraq
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ linji gwida dwar aspetti tekniċi tal-ġestjoni tar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax li jirriżulta minn
attivitajiet mhux tan-negozjar (IRRBB)
Il-Kumitat Konġunt tal-ESAs jorganizza l-ewwel Jum il-Protezzjoni tal-Konsumatur tiegħu

LULJU
L-EBA taħtar il-president supplenti u l-membri tal-Bord tat-Tmexxija l-ġodda tagħha
L-EBA tniedi għodda ta’ Mistoqsija u Tweġiba tal-ktieb wieħed tar-regoli ġdida
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS fir-rigward tar-riskju ta’ aġġustament tal-valutazzjoni ta’ kreditu
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS u ITS dwar skambju ta’ informazzjoni bejn awtoritajiet kompetenti tal-post ta’ oriġini u dak ospitanti
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ ITS dwar divulgazzjoni superviżorja
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS dwar valutazzjoni prudenti
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ ITS dwar il-kapital ipotetiku ta’ kontroparti ċentrali
L-EBA tippreżenta dejta dwar persuni li jaqilgħu pagi għoljin fil-banek tal-UE
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS dwar rekwiżiti ta’ fondi proprji għal ditti tal-investiment
L-EBA tippubblika r-rapport tagħha dwar riskji u vulnerabbiltajiet tas-settur bankarju tal-UE (Ġunju 2013)
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS dwar korrispondenza mill-qrib għall-ħruġ minn istituzzjoni ta’ bonds koperti tagħha stess
L-EBA tippubblika rakkomandazzjoni dwar il-preservazzjoni tal-kapital
L-EBA tniedi eżerċizzju ta’ QIS dwar valutazzjoni prudenti
L-EBA tippubblika l-ewwel abbozz finali ta’ RTS dwar fondi proprji u aġġustament għar-riskju ta’ kreditu
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ ITS dwar rekwiżiti ta’ rapportar superviżorju
L-ESAs jippubblikaw abbozz ta’ RTS dwar l-applikazzjoni konsistenti ta’ metodi tal-kalkolu skont l-FICOD
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS marbut mar-riskju speċifiku ta’ strumenti tad-dejn fil-portafoll tan-negozjar

AWWISSU
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ linji gwida dwar depożiti fil-livell ta’ konsumatur soġġetti għal flussi ta’ ħruġ differenti għar-rapportar
tal-likwidità
L-EBA tniedi diskussjoni dwar trattamenti possibbli ta’ qligħ mhux irrealizzat imkejjel fuq valur ġust
L-EBA tippubblika t-tieni rapport interim tagħha dwar il-konsistenza tal-RWAs fil-portafoll bankarju tal-banek tal-UE
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SETTEMBRU
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS dwar metodi għall-identifikazzjoni tal-post ġeografiku ta’ skoperturi tal-kreditu rilevanti
L-ESAs jenfasizzaw riskji transsettorjali
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ tassonomija tal-XBRL għal rapportar sekondarju
L-EBA tippubblika riżultati tal-eżerċizzju ta’ monitoraġġ ta’ Basel III sa tmiem l-2012
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ RTS dwar korrispondenza mill-qrib għall-ħruġ minn istituzzjoni ta’ bonds koperti tagħha stess

OTTUBRU
Il-Kumitat Konġunt tal-ESAs jippubblika l-programm ta’ ħidma tal-2014
L-EBA toħroġ il-programm ta’ ħidma għall-2014
L-EBA tippubblika r-rapport ta’ tmiem it-terminu tal-BSG tagħha
Il-Kumitat Konġunt tal-ESAs jippubblika lista ta’ konglomerati finanzjarji
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ ITS dwar NPL u rekwiżiti ta’ rapportar tat-tolleranza
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS u ITS marbuta ma’ rekwiżiti tal-likwidità
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ linji gwida dwar ir-rata ta’ skont għal rimunerazzjoni varjabbli
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ ITS dwar divulgazzjoni għall-proporzjon ta’ ingranaġġ
L-EBA tikkonsulta dwar l-użu ta’ identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI)
L-EBA tippubblika tabella operattiva tar-riskji tas-settur bankarju tal-UE
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ ITS dwar vinkoli tal-assi

NOVEMBRU
L-ESMA u l-EBA jikkonsultaw dwar linji gwida għall-ġestjoni ta’ lmenti għas-settur tal-investiment u dak bankarju
L-ESAs jikkonsultaw dwar it-tneħħija ta’ dipendenza mekkanika fuq il-klassifikazzjoni tal-kreditu
L-EBA tippubblika evalwazzjoni bejn il-pari dwar l-implimentazzjoni tal-linji gwida dwar l-ittestjar tal-istress
L-EBA tippubblika tweġiba għar-rapport minn Philippe Maystadt “Should IFRS standards be more European?” (L-istandards tal-IFRS
għandhom ikunu aktar Ewropej?)
L-EBA tikkonsulta dwar abbozz ta’ RTS dwar fondi proprji
L-ESAs jippubblikaw pożizzjoni konġunta dwar sorveljanza tal-prodotti u proċessi ta’ governanza
L-EBA tippreżenta dejta dwar persuni li jaqilgħu pagi għoljin fil-banek tal-UE għall-2012

DIĊEMBRU
L-EBA tippubblika tassonomija tal-XBRL għar-rimessa ta’ rapportar superviżorju minn awtoritajiet regolatorji kompetenti
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ RTS dwar kundizzjonijiet għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-estensjonijiet u l-bidliet ta’ approċċi interni
għar-riskju ta’ kreditu u dak operazzjonali
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ RTS dwar id-determinazzjoni tal-iskopertura kumplessiva lil klijent jew grupp ta’ klijenti konnessi firrigward tat-tranżazzjonijiet b’assi sottostanti
L-EBA tippubblika linji gwida dwar depożiti fil-livell ta’ konsumatur soġġetti għal flussi ta’ ħruġ differenti għar-rapportar tal-likwidità
L-EBA tippubblika analiżi ta’ segwitu tat-trasparenza tal-banek fir-rapporti tal-2012 tagħhom
L-EBA tikkonsulta dwar metodoloġija għal istituzzjonijiet globali sistematikament importanti
L-EBA twissi lill-konsumaturi dwar muniti virtwali
L-EBA taqbel dwar definizzjoni ta’ membri identifikati tal-persunal għal skopijiet ta’ rimunerazzjoni
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ RTS u ITS dwar notifiki ta’ passaport
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L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ RTS dwar fondi proprji
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ ITS dwar deċiżjonijiet konġunti dwar rekwiżiti prudenzjali speċifiċi għall-istituzzjoni
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ RTS u ITS dwar skambju ta’ informazzjoni bejn awtoritajiet kompetenti tal-post ta’ oriġini u dak ospitanti
L-EBA tippubblika l-eżitu tal-eżerċizzju ta’ trasparenza tal-2013 fl-UE kollha
L-EBA tikkonsulta dwar trasferiment sinifikanti tar-riskju ta’ kreditu għal tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ RTS u ITS dwar regoli ta’ ritenzjoni tat-titolizzazzjoni
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ RTS u ITS dwar riskju tas-suq
L-EBA tippubblika rapporti dwar il-komparabbiltà ta’ RWAs u proċikliċità
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ ITS dwar metriji għal monitoraġġ ta’ likwidità addizzjonali
L-EBA tikkonsulta dwar l-ammont minimu ta’ assigurazzjoni ta’ indennizz professjonali għal intermedjarji ta’ kreditu ipotekarju
L-EBA tniedi diskussjoni dwar il-metodoloġija għall-valutazzjoni tar-riskju ta’ likwidità u finanzjament skont l-analiżi superviżorja
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ ITS dwar ir-rapportar tal-kapital ipotetiku ta’ kontroparti ċentrali (CCP)
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ ITS dwar divulgazzjoni superviżorja
L-EBA tippubblika parir tekniku dwar trattamenti possibbli ta’ qligħ mhux irrealizzat
L-EBA tikkonsulta dwar definizzjonijiet u mudelli armonizzati għall-pjanijiet ta’ finanzjament ta’ istituzzjonijiet tal-kreditu
L-EBA tippubblika rapport dwar ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet tas-settur bankarju tal-UE
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ RTS għall-identifikazzjoni tal-post ġeografiku ta’ skoperturi ta’ kreditu
L-EBA tikkonsulta dwar l-iżvelar ta’ assi mirhuna u dawk mhux mirhuna
L-EBA tippubblika rapporti dwar likwidità
L-EBA tippubblika linji gwida finali dwar miżuri tal-kapital għal self FX lil mutwatarji mhux iħħeġġjati skont l-SREP
L-EBA tippubblika abbozz finali ta’ RTS dwar riskju tas-suq u riskju ta’ CVA
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L-2013 f’ċifri
Konsultazzjonijiet pubbliċi:

56

Seduti pubbliċi:

34

Abbozz finali ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni Ewropea:

36

Abbozz finali ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat lill-Kummissjoni Ewropea:

21

Linji gwida finali ppubblikati:

2

Rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti:

4

Opinjonijiet indirizzati lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni:

6

Parir tekniku lill-Kummissjoni:

1

Ittri ta’ kumment dwar il-kontabbiltà indirizzati lill-Bord tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà
(IASB):

4

Ittri ta’ kumment dwar l-awditjar indirizzati lill-Bord tal-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar u
l-Aċċertament (IAASB):

2

Evalwazzjoni bejn il-pari kkompletata:

1

Laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri:

14

10

Laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija:

7

Laqgħat tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati:

7
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Ċifri ewlenin dwar ir-regolamentazzjoni
Tema

Prodotti regolatorji

Ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

Rapport tal-Kumitat Konġunt dwar is-superviżjoni bbażata fuq ir-riskju tal-ġlieda kontra
l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu

Eżerċizzju ta’ monitoraġġ ta’ Basel III

Rapport dwar l-eżerċizzju ta’ monitoraġġ ta’ Basel III — Riżultati bbażati fuq dejta sa mit30 ta’ Ġunju 2012
Rapport dwar l-eżerċizzju ta’ monitoraġġ ta’ Basel III — Riżultati bbażati fuq dejta skont sa
mill-31 ta’ Diċembru 2012

Stabbiliment ta’ benchmark

Konsultazzjoni dwar prinċipji għall-proċessi tal-istabbiliment ta’ benchmark fl-UE
Rakkomandazzjonijiet dwar sorveljanza superviżorja ta’ attivitajiet marbuta mal-partiċipazzjoni
tal-banek fil-panil tal-Euribor
Prinċipji tal-ESMA u l-EBA għall-proċessi tal-istabbiliment ta’ benchmark fl-UE

Kulleġġ tas-superviżuri

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ ITS dwar deċiżjonijiet konġunti dwar rekwiżiti prudenzjali
speċifiċi għall-istituzzjoni
Abbozz finali ta’ ITS dwar deċiżjonijiet konġunti dwar rekwiżiti prudenzjali speċifiċi għallistituzzjoni

Protezzjoni tal-konsumatur u innovazzjoni
finanzjarja

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar assigurazzjoni ta’ indennizz professjonali (PII) għal
intermedjarji ta’ kreditu ipotekarju
Konsultazzjoni tal-ESMA u l-EBA dwar linji gwida għall-ġestjoni ta’ lmenti għas-settur talinvestiment u dak bankarju
Opinjoni dwar prattiki tajba għall-ġestjoni tar-riskju tal-ETF
Opinjoni dwar prattiki tajba għat-trattament ta’ mutwatarji f’diffikultajiet għall-pagament
tal-ipoteka
Opinjoni dwar prattiki tajba għal self ipotekarju responsabbli
Prinċipji tal-awtoritajiet superviżorji Ewropej dwar sorveljanza tal-prodotti u proċessi ta’
governanza tal-manifatturi
Twissija lill-investituri dwar kuntratti għad-differenza
Twissija dwar muniti virtwali
Rapport dwar it-tendenzi tal-konsumatur — Tħassib superviżorju dwar kwistjonijiet ta’
protezzjoni tal-konsumatur fl-2012/13

Riskju ta’ kreditu

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS fir-rigward tar-riskju ta’ aġġustament tal-valutazzjoni ta’
kreditu
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar il-metodu għall-identifikazzjoni tal-post ġeografiku
tal-iskoperturi ta’ kreditu rilevanti
Konsultazzjoni tal-EBA, l-EIOPA u l-ESMA dwar it-tneħħija ta’ referenzi mekkaniċi għallklassifikazzjonijiet tal-kreditu fil-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet tal-ESAs
Abbozz finali ta’ RTS dwar il-kalkolu tal-aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu
Abbozz finali ta’ RTS dwar il-metodu għall-identifikazzjoni tal-post ġeografiku tal-iskoperturi
ta’ kreditu rilevanti

L-eżerċizzju tal-kapital tal-UE

Rakkomandazzjoni dwar il-preservazzjoni tal-kapital
Rakkomandazzjonijiet dwar analiżi tal-kwalità tal-assi

Konglomerati finanzjarji

Abbozz konġunt finali ta’ RTS dwar il-kundizzjonijiet uniformi ta’ applikazzjoni tal-metodi
tal-kalkolu għad-determinazzjoni tal-ammont ta’ kapital meħtieġ fil-livell tal-konglomerat
finanzjarju
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Tema

Prodotti regolatorji

Skopertura kbira

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar id-determinazzjoni tal-iskopertura kumplessiva lil
klijent jew grupp ta’ klijenti konnessi fir-rigward tat-tranżazzjonijiet b’assi sottostanti
Abbozz finali ta’ RTS dwar id-determinazzjoni tal-iskopertura kumplessiva lil klijent jew grupp
ta’ klijenti konnessi fir-rigward tat-tranżazzjonijiet b’assi sottostanti

Riskju tal-likwidità

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ linji gwida dwar depożiti fil-livell ta’ konsumatur soġġetti għal
flussi ta’ ħruġ differenti għall-finijiet ta’ rapportar tal-likwidità
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ ITS li jelenka l-muniti b’definizzjoni stretta ħafna ta’ eliġibbiltà
tal-bank ċentrali
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ ITS dwar metriji għall-monitoraġġ ta’ likwidità addizzjonali
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ ITS dwar muniti li għalihom id-domanda ġġustifikata għal assi
likwidi taqbeż id-disponibbiltà tagħhom
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar flussi ta’ ħruġ tal-likwidità addizzjonali
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar derogi għal muniti eliġibbli
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ linji gwida dwar definizzjonijiet u mudelli armonizzati għal
pjanijiet ta’ finanzjament ta’ istituzzjonijiet tal-kreditu
Konsultazzjoni dwar il-proċess għad-definizzjoni ta’ assi likwidi ħafna fil-proporzjon talkopertura tal-likwidità (LCR)
Dokument ta’ diskussjoni dwar linji gwida dwar depożiti fil-livell ta’ konsumatur soġġetti għal
flussi ’l barra differenti għall-iskop ta’ rapportar tal-likwidità
Abbozz finali ta’ ITS dwar il-metriji ta’ monitoraġġ addizzjonali għal-likwidità
Linji gwida finali dwar depożiti fil-livell ta’ konsumatur soġġetti għal flussi ta’ ħruġ differenti
għall-finijiet ta’ rapportar tal-likwidità
Rapport dwar definizzjonijiet uniformi xierqa ta’ HQLA ħafna u HQLA u dwar rekwiżiti
operazzjonali għal assi likwidi
Rapport dwar valutazzjoni tal-impatt għal miżuri tal-likwidità

Infrastruttura tas-suq

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ ITS dwar il-kapital ipotetiku ta’ kontroparti ċentrali (CCP)
Abbozz finali ta’ ITS dwar il-kapital ipotetiku ta’ kontroparti ċentrali (CCP)

Riskju tas-suq

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar id-definizzjoni ta’ suq
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar riskju nondelta għall-possibbiltajiet fl-approċċ
standardizzat għar-riskju tas-suq
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ ITS dwar muniti kkorrelati mill-qrib
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar id-definizzjoni ta’ livelli limitu ta’ materjalità għal
riskju speċifiku fil-portafoll tan-negozjar
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ ITS dwar indiċijiet iddiversifikati kif xieraq
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar valutazzjoni prudenti
Abbozz finali ta’ RTS dwar id-definizzjoni ta’ suq
Abbozz finali ta’ RTS dwar riskju nondelta għall-possibbiltajiet fl-approċċ standardizzat
għar-riskju tas-suq
Abbozz finali ta’ ITS dwar muniti kkorrelati mill-qrib
Abbozz finali ta’ RTS dwar id-definizzjoni ta’ livell limitu ta’ materjalità għal riskju speċifiku
fil-portafoll tan-negozjar
Abbozz finali ta’ ITS dwar indiċijiet iddiversifikati kif xieraq
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Validazzjoni tal-mudell

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar il-kundizzjonijiet għall-valutazzjoni tal-materjalità
tal-estensjonijiet u l-bidliet ta’ approċċi interni għar-riskju ta’ kreditu, tas-suq u dak
operazzjonali

annwali

tal - 2 0 1 3

Abbozz finali ta’ RTS dwar il-kundizzjonijiet għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-estensjonijiet
u l-bidliet ta’ approċċi interni għar-riskju ta’ kreditu, tas-suq u dak operazzjonali
Temi oħrajn

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ ITS dwar il-format, l-istruttura u l-lista tal-kontenut u data
tal-pubblikazzjoni annwali tal-informazzjoni superviżorja li għandha tiġi ddivulgata millawtoritajiet kompetenti
Abbozz finali ta’ ITS dwar il-format, l-istruttura u l-lista tal-kontenut u data talpubblikazzjoni annwali tal-informazzjoni superviżorja li għandha tiġi ddivulgata millawtoritajiet kompetenti

Fondi proprji

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar rekwiżiti ta’ fondi proprji għal ditti tal-investiment
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar fondi proprji (il-parti 3)
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar fondi proprji (il-parti 4)
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ standards u linji gwida tekniċi għall-identifikazzjoni ta’
istituzzjonijiet globali sistemikament importanti (G-SIIs)
Dokument ta’ diskussjoni dwar parir tekniku lill-Kummissjoni dwar trattamenti possibbli ta’
qligħ mhux irrealizzat imkejjel fuq valur ġust
Abbozz finali ta’ ITS dwar divulgazzjoni għal fondi proprji
Abbozz finali ta’ RTS dwar fondi proprji (il-parti 1)
Abbozz finali ta’ RTS dwar fondi proprji (il-parti 2)
Abbozz finali ta’ RTS dwar fondi proprji (il-parti 3)
Abbozz finali ta’ RTS dwar qligħ ta’ fondi proprji fuq il-bejgħ
Parir tekniku lill-Kummissjoni dwar trattamenti possibbli ta’ qligħ mhux irrealizzat imkejjel
fuq valur ġust

Passaporti u superviżjoni ta’ fergħat

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS u ITS dwar notifiki ta’ passaport
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS u ITS dwar skambju ta’ informazzjoni
Abbozz finali ta’ RTS u ITS dwar notifiki ta’ passaport
Abbozz finali ta’ RTS u ITS dwar skambju ta’ informazzjoni

Irkupru u riżoluzzjoni

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar il-kontenut ta’ pjanijiet ta’ rkupru
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar il-valutazzjoni ta’ pjanijiet ta’ rkupru
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS li jispeċifika l-firxa ta’ xenarji li għandhom jintużaw
fil-pjanijiet ta’ rkupru

Rimunerazzjoni

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS għad-definizzjoni ta’ dawk li jieħdu riskji materjali għal
skopijiet ta’ rimunerazzjoni
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ linji gwida dwar ir-rata ta’ skont nozzjonali applikabbli għarrimunerazzjoni varjabbli
Abbozz finali ta’ RTS dwar id-definizzjoni ta’ dawk li jieħdu riskji materjali għal skopijiet ta’
rimunerazzjoni
Rapport dwar persuni li jaqilgħu pagi għoljin (dejta tal-2010 u l-2011)
Rapport dwar persuni li jaqilgħu pagi għoljin (dejta tal-2012)
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Assi mwieżna għar-riskju

Rapport dwar riżultati interim tal-analiżi tal-EBA tal-konsistenza ta’ assi mwieżna għar-riskju
fil-protafoll bankarju
Rapport dwar aġġornament ta’ riżultati interim tal-analiżi tal-EBA tal-konsistenza ta’ assi
mwieżna għar-riskju fil-protafoll bankarju
It-tielet rapport interim dwar il-konsistenza ta’ assi mwieżna għar-riskju — ipoteki tal-SMEs
u residenzjali
Rapport ta’ sinteżi dwar il-komparabbiltà u l-proċikliċità tal-approċċ IRB
Rapport dwar il-varjabbiltà tal-RWA tas-suq
Rapport dwar il-proċikliċità ta’ rekwiżiti tal-kapital skont l-approċċ IRB
Rapport dwar il-komparabbiltà ta’ regoli u prattiki superviżorji

Titolizzazzjoni u bonds koperti

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ RTS dwar korrispondenza mill-qrib bejn il-valur ta’ bonds
koperti ta’ istituzzjoni u l-valur tal-assi tal-istituzzjoni marbuta mar-riskju tal-kreditu proprju
tal-istituzzjoni
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ ITS u RTS dwar regoli ta’ ritenzjoni tat-titolizzazzjoni
Konsultazzjoni dwar linji gwida dwar trasferiment sinifikanti tar-riskju (SRT) għal
tranżazzjonijiet tat-titolizzazzjoni
Abbozz finali ta’ RTS dwar korrispondenza mill-qrib bejn il-valur ta’ bonds koperti ta’
istituzzjoni u l-valur tal-assi tal-istituzzjoni marbuta mar-riskju tal-kreditu proprju talistituzzjoni
Abbozz finali ta’ RTS dwar ir-ritenzjoni ta’ interess ekonomiku nett u rekwiżiti oħrajn marbuta
mal-iskoperturi għar-riskju ta’ kreditu ttrasferit
Abbozz finali ta’ ITS marbut mal-konverġenza ta’ prattiki superviżorji fir-rigward talimplimentazzjoni ta’ piżijiet tar-riskju addizzjonali

Rapportar superviżorju

Konsultazzjoni dwar il-mudell tal-punti tad-dejta marbut mal-istandards tekniċi dwar
rekwiżiti ta’ rapportar superviżorju għall-proporzjon ta’ ingranaġġ
Konsultazzjoni dwar il-mudell tal-punti tad-dejta marbut mal-istandards tekniċi dwar
rekwiżiti ta’ rapportar superviżorju għall-kopertura tal-likwidità u l-finanzjament stabbli
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni (ITS) dwar rapportar
tal-vinkoli tal-assi
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni (ITS) dwar rapportar
superviżorju dwar tolleranza u skoperturi improduttivi
Konsultazzjoni dwar l-abbozz ta’ tassonomija tal-XBRL għal rapportar superviżorju tat-tieni
livell
Konsultazzjoni dwar rakkomandazzjoni dwar l-użu tal-identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI)
Abbozz finali ta’ ITS dwar rekwiżiti ta’ rapportar superviżorju
Abbozz finali ta’ ITS dwar rapportar superviżorju dwar tolleranza u skoperturi improduttivi
Abbozz finali ta’ ITS dwar rapportar superviżorju dwar il-vinkoli tal-assi

Analiżi superviżorja u proċess talevalwazzjoni(SREP) u l-Pilastru 2

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ linji gwida dwar miżuri tal-kapital għas-self f’munita barranija
Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ linji gwida dwar aspetti tekniċi tal-ġestjoni tar-riskju taċċaqliq fir-rata tal-imgħax li jirriżulta minn attivitajiet mhux tan-negozjar (IRRBB)
Dokument ta’ diskussjoni dwar abbozz ta’ linji gwida dwar analiżi superviżorja u proċess
tal-evalwazzjoni (SREP) u l-pilastru 2
Linji gwida finali dwar miżuri tal-kapital għal self FX lil mutwatarji mhux iħħeġġjati skont
l-SREP

Trasparenza u l-Pilastru 3

Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ linji gwida dwar divulgazzjoni ta’ assi mirhuna u mhux mirhuna
Rapport dwar analiżi ta’ segwitu tat-trasparenza tal-banek fir-rapporti tal-pilastru 3
għall-2012 tagħhom
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Prodotti Regolatorji tal-EBA
STANDARDS TEKNIĊI
L-EBA tabbozza standards tekniċi
meta tirċievi mandat mill-istituzzjonijiet Ewropej permezz ta’ direttiva jew
regolament (l-hekk imsejħa testi tal“Livell 1”). Dawn l-istandards huma ta’
natura teknika u l-kontenut tagħhom
huwa delimitat mill-mandat fit-test
tal-livell 1. Dawn jikkontribwixxu għalliżvilupp ta’ Ktieb Wieħed tar-Regoli
għall-banek fl-UE.
L-abbozz ta’ standards tekniċi jiġi adottat formalment mill-Kummissjoni
Ewropea fi żmien tliet xhur – sakemm
ma jkunux meqjusa sproporzjonati
jew inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
għandhom id-dritt li jiskrutinizzaw ċerti
tipi ta’ standards tekniċi magħrufa bħala
standards tekniċi regolatorji. Wara
l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali listandards isiru legalment vinkolanti u
japplikaw direttament fl-Istati Membri
kollha.
LINJI GWIDA U
RAKKOMANDAZZJONIJIET

L-awtoritajiet nazzjonali u l-istituzzjonijiet finanzjarji jridu jagħmlu kull
sforz biex ikunu konformi mal-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet (fuq “bażi
ta’ konformità jew spjegazzjoni”). L-awtoritajiet nazzjonali jridu jinformaw lillEBA dwar jekk humiex konformi mallinji gwida u r-rakkomandazzjonijiet u
l-EBA tippubblika tabella sommarja
ta’ konformità flimkien mar-raġunijiet
għan-nuqqas ta’ konformità.
OPINJONIJIET
Permezz tal-opinjonijiet tagħha, l-EBA
tipprovdi l-fehmiet tagħha dwar kwistjonijiet superviżorji u regolatorji lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-awtoritajiet
nazzjonali. Dan jinkludi “parir tekniku”
li l-EBA tipprovdi lill-Kummissjoni meta
tkun qiegħda tħejji “atti ddelegati” biex
tissupplimenta testi tal-Livell 1. Dawn
l-atti ddelegati huma importanti ħafna
għax jipprovdu dettall addizzjonali dwar
ċerti aspetti ta’ leġiżlazzjoni, u l-Kummissjoni tqis il-parir tekniku espert talEBA.

Dawn jinħarġu sabiex jiġu stabbiliti prattiki superviżorji konsistenti, effiċjenti u
effettivi u tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tal-Liġi tal-UE.
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Ċifri ewlenin dwar is-sorveljanza
Miżuri ta’ dispersjoni tal-proporzjon tal-kapital tal-grad 1 tal-EBA (medjan, medja, firxa intertrimestrali, il-5 u l-95 perċentil)

19 %
17 %
15 %
13 %
11 %

11.7 %
11.0 %

11.2 %

Ġunju 2012

Diċ. 2012

10.0 %

9%
7%
5%

Diċ. 2011

Ġunju 2013

Numru ta’ kulleġġi identifikati mill-EBA fl-2013

Kulleġġi mmonitorjati
mill-qrib

Kulleġġi ta’ pajjiżi terzi

43

10

52
Kulleġġi oħrajn

Numru ta’ laqgħat tal-kulleġġi u tal-grupp tal-ġestjoni tal-kriżi (CMG) li attenda għalihom ilpersunal tal-EBA

20
Laqgħa fiżika
tal-kulleġġ superviżorju

71

Total ġenerali

114

23

20

Laqgħa tas-CMG

Telekonferenza
tal-kulleġġ superviżorju

S ommarju

tar - rapport

annwali

tal - 2 0 1 3

Ċifri ewlenin dwar il-finanzjament
Implimentazzjoni tal-baġit fl-2013
Titolu

Baġit

Impenjat

Impenjat %

Imħallas

Imħallas %

15 277 408

13 236 632

87 %

12 985 781

98 %

II: Amminstrattiv

5 748 289

5 650 265

98 %

3 675 753

65 %

III: Operazzjonali

4 941 663

4 552 204

92 %

2 901 001

64 %

25 967 360

23 439 100

90 %

19 562 535

83 %

I: Relatat mal-persunal

TOTAL

15 277 408

Baġit

5 748 289

4 941 663
 I: Relatat mal-persunal
 II: Amminstrattiv
 III: Operattiv

13 236 632

Impenjat

0

5

10

5 650 265

4 552 204
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20
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30
Miljun EUR
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Tkabbir fl-għadd ta’ impjegati
140
 SNEs
 Aġenti kuntrattwali

120

 Aġenti temporanji
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