L-AWTORITÀ BANKARJA EWROPEA

SOMMARJU EŻEKUTTIV

TAR-RAPPORT ANNWALI 2016

Mertu tar-ritratt:
L-Awtorità Bankarja Ewropea f’paġni 3 u 7.
istockphoto.com/scibak, paġna 4; istockphoto.com/Photobuay, paġna 5; istockphoto.com/peepo, paġna 10;
ccvision.de, paġna 11; istockphoto.com/malerapaso, paġna 16.

print
pdf
flip book
epub

ISBN 978-92-9245-306-0
ISBN 978-92-9245-324-4
ISBN 978-92-9245-359-6
ISBN 978-92-9245-353-4

ISSN 1977-8767
ISSN 1977-8996
ISSN 1977-8996
ISSN 1977-8996

doi:10.2853/435861
doi:10.2853/581738
doi:10.2853/378613
doi:10.2853/76212

Il-Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2017
© L-Awtorità Bankarja Ewropea, 2017
Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata kemm-il darba jissemma s-sors oriġinali.

DZ-AA-17-001-MT-C
DZ-AA-17-001-MT-N
DZ-AA-17-101-MT-N
DZ-AA-17-001-MT-E

SOMMARJU EŻEKUTTIV
TAR-RAPPORT ANNWALI 2016

S O M M A R J U

E Ż E K U T T I V

TA R - R A P P O R T

A N N WA L I

2016

Kisbiet fl-2016
Rwol ċentrali fl-iżvilupp u filmanutenzjoni tal-Ġabra Unika tarRegoli għas-settur bankarju
Fl-2016 tlesta, fil-biċċa l-kbira tiegħu, il-Ġabra
Unika tar-Regoli applikabbli għas-settur
bankarju tal-Unjoni Ewropea (UE). L-Awtorità
Bankarja Ewropea (EBA) kompliet timpenja
ruħha b’mod attiv fuq il-livell tal-UE u fuq il-livell internazzjonali biex tappoġġja l-finalizzazzjoni tal-’Pakkett Basel III’ u t-tlestija tal-implimentazzjoni tal-pakkett Basel fl-UE. Is-sena
kienet ukoll perjodu ta’ riflessjoni dwar ir-riformi regolatorji li segwew minnufih wara l-kriżi
finanzjarja biex tifhem aħjar l-effetti tar-riformi
fuq l-istrutturi bankarji, il-mudelli kummerċjali
u t-teħid tar-riskji u l-ħtieġa li fejn possibbli titnaqqas kemm jista’ jkun il-kumplessità. L-EBA
kompliet ittejjeb ukoll il-monitoraġġ tagħha
fuq diversi aspetti tal-Ktieb Wieħed tar-Regoli,
fosthom il-fondi proprji, il-prattiki ta’ rimunerazzjoni u t-trasferimenti sinifikanti tar-riskji fittitolizzazzjonijiet.

Ir-riżultati ewlenin miksuba mill-EBA
fl-2016
F’Awwissu 2016, l-EBA rrapportat għand ilKummissjoni dwar għadd ta’ aspetti marbuta
mal-proporzjon ta’ ingranaġġ (LR), b’mod konformi mal-mandat tagħha stipulat fir-Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital (CRR). Waħda
mill-mistoqsijiet ewlenin ittrattati mir-rapport
hija l-migrazzjoni tal-Pilastru 1 tal-LR u l-livell
minimu tagħha, jiġifieri fir-rigward tal-mudelli
kummerċjali u mal-profili tar-riskju. L-analiżi,

li saret b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet kompetenti (CAs), tissuġġerixxi li l-impatt
potenzjali tal-introduzzjoni ta’ rekwiżit LR ta’
3 % fuq l-għoti ta’ finanzjament minn istituzzjonijiet ta’ kreditu jkun relattivament moderat,
filwaqt li b’mod ġenerali għandu jżid l-istabbiltà
tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu.
F’Settembru 2016 l-EBA ppubblikat rapport
dwar analiżi deskrittiva tal-proporzjon tal-finanzjament bażiku (CFR) fl-UE kollha. Ir-rapport enfasizza n-nuqqas ta’ korrelazzjoni bejn
is-CFR u l-proporzjon tal-finanzjament stabbli
nett (NSFR) għall-kampjun kollu użat u wkoll
skont il-mudelli kummerċjali u d-daqs talmedda. B’mod ġenerali, ir-rapport ikkonkluda
li nitqarrqu jekk niddependu biss mis-CFR biex
nivvalutaw il-ħtiġijiet ta’ finanzjament tal-banek
ġaladarba, kuntrarjament għall-NSFR, is-CFR
ma jqisx il-karta tal-bilanċ sħiħa tal-banek
u, għaldaqstant, ma jistax jivvaluta bis-sħiħ
l-ispariġġi potenzjali fil-likwidità.
F’Ottubru 2016, l-EBA u l-Awtorità Ewropea tatTitoli u s-Swieq (ESMA) niedew konsultazzjoni
konġunta dwar linji gwida dwar il-valutazzjoni
tal-adegwatezza tal-membri tal-korp maniġerjali
u tat-titolari tal-funzjonijiet ewlenin, u l-EBA bdiet proċess ta’ konsultazzjoni biex tirrevedi l-linji
gwida tagħha dwar il-governanza interna. Iż-żewġ
linji gwida jenfasizzaw b’mod partikolari d-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tal-korp maniġerjali
u r-responsabbiltà tiegħu meta jaħtar membri
tal-korp maniġerjali biex jiżgura li dawn ikollhom
ir-reputazzjoni, l-għarfien, l-esperjenza u l-ħiliet
meħtieġa biex jissalvagwardjaw il-ġestjoni adegwata u prudenti tal-istituzzjoni.
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L-EBA kompliet il-ħidma tagħha dwar it-tisħiħ
tal-komparabbiltà tar-rekwiżiti kapitali, bħala
parti mir-rieżami wiesa’ tal-approċċ Ibbażat
fuq il-Klassifikazzjoni Interna (IRB) li nbeda
fis-sena preċedenti. L-użu ta’ mudelli interni
huwa element importanti fit-titjib tas-sensittività għar-riskji meta jitqiesu r-rekwiżiti kapitali.
Fi Frar, l-EBA ħarġet pjan direzzjonali għallimplimentazzjoni tar-rieżami regolatorju talmudelli interni, li jikkonsisti f’erba’ fażijiet
skont il-prijoritajiet li ġejjin: il-metodoloġija
tal-valutazzjoni; id-definizzjoni tal-inadempjenza; il-parametri tar-riskji; u l-mitigazzjoni
tar-riskju tal-kreditu (CRM). L-aħħar fażi ser
tkun finalizzata sa tmiem l-2017 u l-implimentazzjoni tal-bidliet fil-mudelli u fil-proċessi
tal-istituzzjonijiet għandhom jiġu ffinalizzati sa mhux aktar tard mill-2020, kif deskritt
f’opinjoni separat tal-EBA.
L-EBA kompliet taħdem fuq il-parametri
tar-riskji u l-konsistenza tal-assi mwieżna
għar-riskju (RWAs) fis-settur bankarju tal-UE
permezz tal-iżvilupp ta’ eżerċizzji ta’ benchmarking superviżorji annwali għar-riskji talkreditu u tas-suq. L-eżerċizzju tal-2016 kopra
r-riskju tal-kreditu għal intrapriżi żgħar u ta’
daqs medju (SMEs), ipoteki korporattivi u residenzjali oħra (‘l hekk imsejħa portafolli b’riskju
għoli ta’ inadempjenza) u portafolli ta’ riskju
tas-suq. L-EBA ppublikat żewġ rapporti fil-bidu
tal-2017.

F’Novembru 2016, l-EBA ppubblikat l-abbozz
finali tal-Istandards Tekniċi Regolatorji (RTS)
li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li taħthom
l-awtoritajiet kompetenti (CAs) jevalwaw issinifikat tal-pożizzjonijiet inklużi fl-ambitu
tal-mudelli interni tar-riskju tas-suq, kif
ukoll il-metodoloġija li għandhom japplikaw
meta jevalwaw il-konformità ta’ istituzzjoni
mar-rekwiżiti sabiex jużaw Approċċ ta’ Mudell
Intern (IMA) għar-riskju tas-suq. Rigward linfrastruttura tas-suq, f’Marzu 2016 it-tliet
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ESAs) ippubblikaw l-abbozz finali tal-RTS li jiddeskrivu
l-qafas tal-marġni tar-Regolament dwar lInfrastruttura tas-Suq Ewropew (EMIR) għal
tranżazzjonijiet derivattivi barra l-borża (OTC)
kklirjati mhux ċentralment, li ġie adottat
f’Ottubru 2016 mill-Kummissjoni Ewropea.
F’Diċembru 2015, l-EBA rrakkomandat li
tiżviluppa qafas prudenzjali ġdid u aktar sensittiv għar-riskji għad-ditti tal-investiment li
jqis l-objettivi li tinżamm l-istabbiltà finanzjarja, li jiġu protetti l-investituri u li jiġi żgurat li
l-ġestjoni tal-fallimenti ssir bil-galbu. F’Ġunju
2016, l-EBA nediet konsultazzjoni bi tweġiba
għas-sejħa mill-Kummissjoni Ewropea għal
parir tekniku dwar it-tfassil ta’ reġim prudenzjali ġdid għad-ditti tal-investiment. L-approċċ
ippreżentat fid-dokument ta’ diskussjoni kellu
l-għan li jifhem aħjar ir-riskji għad-ditti talinvestiment li ma jitqisux bħala sistemiċi u simili għal dawk tal-banek, u rrakkomandat
sett uniku u armonizzat ta’ rekwiżiti li jkunu
raġonevolment sempliċi, proporzjonati u aktar
rilevanti għar-riskji li joħolqu d-ditti tal-investiment għall-klijenti u għas-swieq.
Wara t-tnedija tal-ewwel valutazzjoni magħmula
mill-EBA rigward l-impatt tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 9,
li ġabret riżultati minn madwar 50 bank fl-UE,
f’Novembru 2016 l-EBA ppubblikat rapport li
inkluda osservazzjonijiet kwalitattivi u kwantitattivi. Dan ir-rapport kien l-ewwel inizjattiva
tal-UE mnedija biex tinkiseb stampa aktar ċara
tal-arranġamenti tal-istituzzjonijiet rigward
l-implimentazzjoni tal-IFRS 9. Ir-rapport enfasizza li, minn Diċembru 2015, il-banek kienu
għadhom fl-istadji bikrija tat-tħejjija. It-tieni
valutazzjoni tal-impatt fuq kampjun simili ta’
banek tnediet fl-aħħar ta’ Novembru 2016.
Wara l-konsultazzjoni pubblika dwar il-proposti
inizjali, f’Novembru 2016 l-EBA ħarġet il-linji
gwida finali dwar il-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw l-istituzzjonijiet tal-kreditu u l-awdituri statutorji talistituzzjonijiet tal-kreditu. Il-linji gwida huma
effettivi mill-31 ta’ Marzu 2017. Il-komunikazzjoni effettiva bejn is-CAs u l-awdituri għandha
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tagħti kontribut favur it-trawwim tal-istabbiltà
finanzjarja u tas-sikurezza u tas-solidità tassistema bankarja, billi tiffaċilita l-kompitu tassuperviżjoni fuq l-istituzzjonijiet tal-kreditu.
L-EBA kompliet tagħti l-kontribut tagħha favur l-implimentazzjoni b’suċċess tar-riforma
tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali billi f’Ottubru
2016 ħarġet linji gwida finali rigward l-appoġġ
impliċitu għal tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u billi f’Diċembru 2016 ippubblikat rapport b’rakkomandazzjonijiet dwar kif għandha
ssir l-armonizzazzjoni tal-qafas tal-bonds
koperti fl-UE. L-objettiv ta’ dawn il-linji gwida
huwa li jiċċara x’jikkostitwixxi l-kundizzjonijiet
ta’ kompetizzjoni ġusta u li jispeċifikaw meta
tranżazzjoni ma tkunx strutturata biex tagħti
appoġġ għat-titolizzazzjonijiet.
L-EBA appoġġjat lill-Kummissjoni fit-tħejjija
tal-proposta leġiżlattiva tagħha biex temenda
r-regoli dwar ir-rekwiżiti tal-kapital u l-qafas
ta’ riżoluzzjoni, li nħarġu fit-23 ta’ Novembru
2016. L-għan tal-aħħar proposti huwa li jiġu
implimentati r-riformi l-aktar regolatorji internazzjonali reċenti bħal dawk li jirriżultaw mirRieżami Radikali tal-Portafoll tan-Negozjar
(FRTB) jew mir-rekwiżit tal-kapaċità totali ta’
assorbiment tat-telf (TLAC) fil-liġi tal-UE. B’mod
partikulari, il-proposta tkopri r-riskju tas-suq,
ir-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti (CCR), l-LR,
l-NSFR u elementi tad-Direttiva dwar l-Irkupru
u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD).

L-iżvilupp ta’ politika ta’ riżoluzzjoni
u l-promozzjoni ta’ approċċi komuni
għar-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet
finanzjarji li jkunu qegħdin ifallu
Wara bidu relattivament kajman fl-2015,
meta sar biss għadd żgħir ta’ kulleġġi ta’
riżoluzzjoni, l-attività aċċellerat fl-2016. Matul
is-sena l-persunal tal-EBA attenda kulleġġi
ta’ riżoluzzjoni għal 25 grupp bankarju ewlieni
tal-UE. Meta dawk l-istituzzjonijiet kienu istituzzjonijiet ta’ importanza sistematika globali (G-SIIs), il-persunal tal-EBA attenda wkoll
il-laqgħat li saru għal dawn l-istituzzjonijiet. Matul is-sena l-EBA xeħtet l-attenzjoni
tagħha fuq il-funzjonament effiċjenti, effettiv
u konsistenti tal-kulleġġi.
Il-prodotti regolatorji żviluppati mill-EBA fl2016 ikopru firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet ta’
riżoluzzjoni. L-EBA wettqet ħidma sostanzjali
fil-qasam tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli (MREL). Minbarra r-rapporti dwar id-disinn u l-implimentazzjoni tal-MREL, l-EBA żviluppat u nediet

konsultazzjoni pubblika rigward l-istandards
tekniċi ta’ implimentazzjoni (ITS) dwar kif
l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni għandhom jirrapportaw lill-EBA d-deċiżjonijiet li jittieħdu
dwar l-MREL.
L-EBA ħarġet ukoll linji gwida dwar ilkunfidenzjalità maħsuba biex jippromwovu
l-konverġenza tal-prattiki ta’ superviżjoni u ta’
riżoluzzjoni dwar l-iżvelar ta’ informazzjoni
kunfidenzjali miġbura għall-finijiet tal-BRRD.
L-EBA tat bidu wkoll għar-rieżami u t-trasformazzjoni tal-Linji Gwida tagħha dwar lapplikazzjoni ta’ obbligi ssimplifikati fl-RTS,
bil-ħsieb li tkompli tarmonizza l-prattiki ta’
superviżorji u ta’ riżoluzzjoni fir-rigward talmetodoloġija u tal-kriterji għall-applikazzjoni
ta’ obbligi ssimplifikati.
Wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva l-ġdida
dwar Skemi ta’ Garanzija tad-Depożiti (DGSD)
f’Lulju 2015, l-EBA kompliet tassisti l-iżvilupp
tar-regoli għat-tisħiħ tar-reżiljenza tal-iskemi
ta’ garanzija tad-depożiti (DGSs) u għat-titjib
tal-aċċess tad-depożituri għal kumpens,
inkluż f’każi ta’ fallimenti bankarji transkonfinali. Fl-2016, l-EBA ppubblikat il-Linji Gwida
tagħha stess dwar ftehimiet ta’ kooperazzjoni
bejn id-DGSs kif ukoll Linji Gwida dwar ittestijiet tal-istress tad-DGSs.
F’Ottubru tal-2016 l-EBA ppubblikat rapport
dwar il-punt ta’ referenza għal-livell mira
tal-mekkaniżmi nazzjonali ta’ finanzjament
tar-riżoluzzjoni. Ir-rapport irrakkomanda
li l-miżuri bbażati fuq il-passivi totali, u fuq
“il-passivi totali esklużi d-depożiti inqas koperti tal-fondi proprji” b’mod partikulari, huma
l-bażi mira l-aktar xierqa għall-mekkaniżmi
ta’ finanzjament tar-riżoluzzjoni (minflok ilbażi ta’ referenza attwali tad-depożiti koperti).
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Il-promozzjoni tal-konverġenza talprattiki superviżorji u l-iżgurar talimplimentazzjoni konsistenti tagħhom
fl-UE kollha
Il-fondi proprji kienu l-ewwel qasam li fih lEBA żviluppat funzjoni ta’ monitoraġġ wara
li ffinalizzat għadd kbir ta’ standards tekniċi
pjuttost kmieni wara l-adozzjoni tas-CRR.
F’termini tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni (CET1), l-EBA tippubblika b’mod regolari
lista ta’ strumenti li l-banek tal-UE inkludew
fil-kapital CET1 tagħhom. F’termini tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali (AT1), l-EBA issa
għandha esperjenza estensiva fil-valutazzjoni
tat-termini u tal-kundizzjonijiet regolatorji talħruġ tal-UE. Rapport li jippreżenta r-riżultati
ta’ dan il-monitoraġġ u li jinkludi l-aħjar
prattiki osservati sa dak iż-żmien kif ukoll ilklawżoli li għandhom jiġu evitati jiġi ppubblikat b’mod regolari. F’Ottubru l-EBA ppubblikat ukoll għadd ta’ mudelli standardizzati
għall-ħruġ tal-AT1.
Wara r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport dwar
l-Aġġustament tal-Valwazzjoni tal-Kreditu
(CVA) li ġie ppubblikat fi Frar 2015 u sabiex tindirizza b’mod parzjali r-riskji ġġenerati milleżenzjonijiet tal-UE, fl-2016 l-EBA żviluppat
approċċ ikkoordinat għall-monitoraġġ tal-impatt tat-tranżazzjonijiet eżentati mill-imposta
fuq ir-riskju tas-CVA fuq bażi annwali.
L-EBA għadha timmonitorja b’mod kontinwu
l-iżvilupp tal-prattiki u tax-xejriet tar-rimunerazzjoni. B’mod konformi mad-Direttiva IV
dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital (CRD IV), kull
sena l-EBA tiġbor data dwar membri tal-persunal li jkunu rċevew rimunerazzjoni totali ta’
EUR 1 miljun jew aktar fis-sena finanzjarja

preċedenti (persuni li jaqilgħu pagi għoljin).
Barra dan, tinġabar ukoll informazzjoni dettaljata b’mod partikulari dwar ir-rimunerazzjoni
ta’ persunal identifikat minn fost aktar minn
100 grupp u istituzzjoni. Iż-żewġ ġabriet ta’
data għandhom l-għan li jiżguraw livell għoli
ta’ trasparenza fir-rigward tal-prattiki ta’ rimunerazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha.
L-EBA ppubblikat rapport f’Novembru 2016
biex twieġeb ittra mill-Kummissjoni Ewropea
li titlob aktar informazzjoni rigward l-Opinjoni
tal-EBA dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju
tal-proporzjonalità
għad-dispożizzjonijiet
dwar ir-rimunerazzjoni tad-Direttiva 2013/36/
UE. Ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn ilqafas applikabbli fir-rigward tal-prinċipju
tal-proporzjonalità f’kull Stat Membru li juri
diversità kbira fl-oqfsa regolatorji u fil-prattiki
superviżorji.
It-tħaddim effettiv tas-suq uniku jirrikjedi t-tisħiħ fil-konverġenza tal-prattiki
superviżorji tas-CAs fl-Istati Membri kollha.
L-EBA kompliet tissorvelja l-applikazzjoni
prattika tal-Ktieb Wieħed tar-Regoli mill-CAs
billi ffukat fil-biċċa l-kbira fuq il-konsistenza
tar-riżultati tar-rieżamijiet superviżorji. Blistess mod, l-EBA kompliet timpenja ruħha
fil-kulleġġi tas-superviżuri billi ppromwoviet
l-applikazzjoni konsistenti tat-test tal-Livell 1 u tal-Livell 2, b’mod partikolari għallapplikazzjoni ta’ deċiżjonijiet konġunti dwar
pjanijiet ta’ kapital, likwidità u rkupru, u billi
ġibdet l-attenzjoni superviżorja fuq riskji
u temi ewlenin bħas-self improduttiv, kwistjonijiet ta’ kondotta u prattiki ta’ rimunerazzjoni. Barra dan, l-EBA kompliet tevalwa
l-progress li sar fl-iżgurar tal-konsistenza
fir-rieżamijiet superviżorji, fil-valutazzjonijiet
u fil-miżuri superviżorji fl-Istati Membri.

Figura 1: Il-promozzjoni tal-konverġenza
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L-EBA għandha l-kompitu li tikkontribwixxi,
tippromwovi u tissorvelja l-funzjonament
effiċjenti, effettiv u konsistenti tal-kulleġġi
tas-superviżuri fl-UE kollha. Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kulleġġi għall-2016 qies is-sejbiet
mill-monitoraġġ tal-kulleġġi superviżorji tal2015, inkorpora rekwiżiti rilevanti bbażati fuq
żviluppi regolatorji u bbenefika wkoll millħidma tal-EBA fuq l-analiżi tar-riskji. Ir-rapport pubbliku tal-EBA tal-2016 dwar il-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji kkonkluda
li, b’mod ġenerali, matul l-2016, il-livell u lkwalità tal-impenji fil-kulleġġi superviżorji
komplew jittejbu, b’mod partikulari fil-kwalità
u fil-profondità tad-diskussjonijiet.
Rigward l-iżvilupp ta’ metodoloġiji għallproċess tar-rieżami superviżorju u għallvalutazzjoni superviżorja, fl-2016 l-EBA
wettqet dawn il-kompiti:
 Il-pubblikazzjoni tal-Opinjoni tal-EBA dwar
l-ammont massimu distribwibbli (MDA)
f’Diċembru 2015 ipprovdiet ċarezza lissuperviżuri, lill-banek u lill-parteċipanti
fis-suq rigward il-proċess tar-rieżami
superviżorju li sar fl-2016. L-opinjoni kellha l-għan li tiċċara d-dispożizzjonijiet talArtikolu 141 tas-CRD li jillimitaw id-distribuzzjoni tal-profitti interim u ta’ tmiem
is-sena f’każ ta’ ksur tar-rekwiżit tal-bafer
ikkombinat.

 L-importanza dejjem tikber u l-evoluzzjoni
kontinwa tal-kumplessità tar-riskju tatteknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) fl-industrija bankarja
u f’istituzzjonijiet individwali wasslu lill-EBA
biex tieħu l-inizjattiva li tiżviluppa abbozz
ta’ linji gwida għall-awtoritajiet kompetenti
biex jippromwovu proċeduri u metodoloġiji
komuni għall-valutazzjoni tar-riskji marbuta mal-ICT. Id-dokument ta’ konsultazzjoni
ġie ppubblikat f’Ottubru 2016.

 L-EBA introduċiet il-kunċett tal-Gwida
għall-Kapital tal-Pilastru 2 (P2G) f’Lulju
2016 b’rabta mat-test tal-istress mal-UE
kollha u spjegat kif “gwida kapitali” addizzjonali tista’ tintuża bħala għodda biex tittratta r-riżultati kwantitattivi tat-test tal-istress.

 Ir-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax
fil-portafoll bankarju (IRRBB) huwa riskju
finanzjarju importanti għall-istituzzjonijiet
tal-kreditu li tradizzjonalment dejjem tqies
fil-proċess tar-rieżami superviżorju. Sabiex
tikkomunika l-aspettattivi dwar il-ġestjoni
tal-IRRBB, fl-2015 l-EBA ppubblikat linji
gwida dwar il-ġestjoni tal-IRRBB li ġew
aġġornati f’April 2016.

 F’Novembru l-EBA ppubblikat sett ta’ Linji
Gwida dwar informazzjoni marbuta malProċess ta’ Valutazzjoni Interna dwar lAdegwatezza tal-Kapital (ICAAP) u malProċess ta’ Valutazzjoni Interna dwar
l-Adegwatezza tal-Likwidità (ILAAP) li
s-CAs għandhom jiġbru minn istituzzjonijiet għall-finijiet tal-Proċess ta’ Reviżjoni
u Evalwazzjoni Superviżorji (SREP). Dawn
il-Linji Gwida ffaċilitaw il-valutazzjoni
superviżorja konsistenti tal-mudelli interni
tal-valutazzjoni tar-riskji żviluppati millbanek, tal-affidabbiltà tal-istimi tal-kapital
u tal-likwidità tal-ICAAP u tal-ILAAP, talużu tagħhom fil-valutazzjoni tal-kapital
u tal-adegwatezza tal-likwidità tal-istituzzjonijiet, u d-determinazzjoni tal-fondi proprji
addizzjonali u r-rekwiżiti tal-likwidità.

Fl-2016 il-persunal tal-EBA kompla jappoġġja
l-attivitajiet tal-ippjanar tal-irkupru li saru
fil-kulleġġi tas-superviżuri billi tat il-kontribut
tagħha fil-valutazzjoni tal-pjanijiet ta’ rkupru
tal-grupp, speċjalment fl-aspett tal-kopertura
ta’ entitajiet individwali fil-pjanijiet ta’ rkupru tal-grupp u billi ffaċilitat id-diskussjonijiet
dwar l-ippjanar ta’ rkupru matul il-kulleġġi
superviżorji. F’Lulju ġie ppubblikat rapport
komparattiv dwar l-arranġament ta’ governanza u l-indikaturi ta’ rkupru, ibbażat fuq
analiżi ta’ 26 pjan ta’ gruppi bankarji transkonfinali kbar Ewropej.
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Sabiex tiffaċilita l-parteċipazzjoni konsistenti
minn awtoritajiet superviżorji ta’ pajjiżi terzi
f’kulleġġi superviżorji u ttejjeb il-kooperazzjoni transkonfinali, l-EBA vvalutat l-ekwivalenza tas-sistemi tal-kunfidenzjalità ta’ għadd
ta’ awtoritajiet superviżorji li mhumiex talUE. Il-valutazzjoni wasslet għall-evalwazzjoni
pożittiva ta’ sitt awtoritajiet superviżorji li
mhumiex tal-UE minn erba’ pajjiżi, u din ippermettiet li dawn l-awtoritajiet jipparteċipaw
f’kulleġġi superviżorji taż-ŻEE.
Il-programmi ta’ taħriġ tal-EBA għallawtoritajiet kompetenti tal-UE huma strument ewlieni fil-promozzjoni tal-konverġenza
superviżorja. Fl-2016 l-EBA organizzat 26 kors
ta’ taħriġ, li 18 minnhom kienu settorjali, 4 onlajn, 2 transsettorjali u 2 dwar ħiliet personali.

Is-sorveljanza tar-riskji ewlenin fissettur bankarju fl-Ewropa kollha
L-EBA għandha rwol importanti fil-monitoraġġ
u fil-valutazzjoni tal-iżviluppi tas-suq, kif ukoll
fl-identifikazzjoni tat-tendenzi, tar-riskji potenzjali u tal-vulnerabbiltajiet tas-sistema
bankarja tal-UE.
Fl-2016, l-EBA kompliet tipproduċi b’mod
regolari Rapport ta’ Valutazzjoni tar-Riskju
(RAR). Ir-RAR jiddeskrivi l-iżviluppi u x-xejriet
ewlenin li affettwaw lis-settur bankarju tal-UE
matul is-sena u jipprovdi l-prospettiva tal-EBA
rigward ir-riskji mikroprudenzjali ewlenin u lvulnerabilitajiet għall-ġejjieni. Fl-2016, ir-RAR
kien, għall-ewwel darba, ikkumplimentat
b’eżerċizzju ta’ trasparenza fl-UE kollha.
Matul it-tieni nofs tal-2016 l-EBA wettqet
eżerċizzju ta’ trasparenza fl-UE kollha. Dan
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l-eżerċizzju huwa parti mill-ħidma tagħha
dwar il-promozzjoni tad-dixxiplina tas-suq
u dwar it-trawwim tal-konsistenza fid-divulgazzjoni tal-banek li l-EBA ilha twettaq,
sa mill-2011, b’rabta ma’ testijiet tal-istress
simultanji jew bħala eżerċizzji awtonomi.
L-eżerċizzju inkluda 131 bank, minn 24 Stat
Membru tal-UE u min-Norveġja, u ġie ppubblikat fit-2 ta’ Diċembru 2016 b’mod parallel
mar-RAR. L-EBA ppubblikat fuq is-sit web
tagħha ġabra estensiva ta’ data relatata ma’
għadd ta’ banek partikulari b’mod konformi
mal-eżerċizzji tal-imgħoddi.
It-Tabella Operattiva tar-Riskji hija element importanti ieħor fis-sett tal-għodod
tal-valutazzjoni regolari tar-riskju tal-EBA.
Din tiġbor fil-qosor ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet ewlenin fis-settur bankarju permezz taliżvilupp ta’ sett ta’ indikaturi tar-riskji. Fl-2016
t-tabella ġiet ippubblikata kull tliet xhur.
Il-Kwestjonarju dwar il-Valutazzjoni tarRiskji (RAQ) huwa eżerċizzju semi-annwali
imwettaq bejn banek u analisti tas-suq li jagħti
fehim iktar profond tal-fehmiet u tal-prospettivi tal-parteċipanti tas-suq rigward l-isfidi
ġejjiena. Bil-pubblikazzjoni għall-ewwel darba ta’ ktejjeb li jkopri s-sett sħiħ tar-riżultati
rreġistrati f’Ġunju u f’Diċembru, l-EBA estendiet is-sett tal-valutazzjonijiet tar-riskji
tagħha li tikkomunika lill-pubbliku ġenerali.
Matul it-tieni nofs tal-2016 l-EBA wettqet
eżerċizzju ta’ trasparenza fl-UE kollha. Dan
l-eżerċizzju huwa parti mill-ħidma tagħha
dwar il-promozzjoni tad-dixxiplina tas-suq
u dwar it-trawwim tal-konsistenza fid-divulgazzjoni tal-banek li l-EBA ilha twettaq,
sa mill-2011, b’rabta ma’ testijiet tal-istress
simultanji jew bħala eżerċizzji awtonomi.
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L-eżerċizzju inkluda 131 bank, minn 24 Stat
Membru tal-UE u min-Norveġja, u ġie ppubblikat fit-2 ta’ Diċembru 2016 b’mod parallel
mar-RAR. L-EBA ppubblikat fuq is-sit web
tagħha ġabra estensiva ta’ data relatata ma’
għadd ta’ banek partikulari b’mod konformi
mal-eżerċizzji tal-imgħoddi.
F’Lulju 2016 l-EBA ppubblikat rapport dwar
id-dinamiċi u l-kawżi tas-self improduttiv
(NPLs) għal aktar minn 160 bank tal-UE. Irrapport wera li minkejja l-progress li sar illivell tal-NPLs baqa’ għoli, b’konsegwenzi sinifikanti għall-ekonomija u għall-profitabbiltà
tal-banek. B’aktar minn EUR 1 triljun ta’ self
improduttiv fis-settur bankarju tal-UE, irriżoluzzjoni tal-NPLs tirrappreżenta waħda
mill-akbar sfidi attwali u teħtieġ reazzjoni
kkoordinata mill-UE.
Fl-aħħar nett, fl-2016 l-EBA nediet eżerċizzju
ta’ test tal-istress fl-UE kollha li jippermetti
l-paragun tar-reżiljenza tal-banek tal-UE għal
xokkijiet ekonomiċi avversi. It-test tal-istress
fl-UE tal-2016 ma kienx fih livell limitu ta’
suċċess-falliment u evalwa 51 bank minn 15il pajjiż mill-UE u miż-ŻEE — 37 minn pajjiżi
taż-żona tal-euro u 14 mid-Danimarka, lUngerija, in-Norveġja, il-Polonja, l-Iżvezja
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u r-Renju Unit. L-eżerċizzju tnieda fi Frar 2016
u r-riżultati nħarġu fl-aħħar ta’ Lulju. B’mod
konformi mal-objettiv tal-EBA li tipprovdi ttrasparenza lill-parteċipanti tas-suq, inħarġet
informazzjoni dettaljata dwar il-punti tattluq tal-banek individwali u l-projezzjonijiet
tal-istress. Ir-riżultati dwar il-banek individwali kienu kkumplimentati b’għodod interattivi aċċessibbli fuq is-sit web tal-EBA kif ukoll
b’bażi tad-data estensiva. Filwaqt li b’mod
ġenerali l-eżiti wrew reżiljenza fis-settur
bankarju tal-UE, ir-riżultati bejn bank u ieħor
varjaw b’mod wiesa’.
L-EBA kellha rwol importanti fil-promozzjoni
u fl-appoġġ għall-iskambju tal-informazzjoni
bejn is-superviżuri. Il-Memorandum ta’ Qbil
(MoU) dwar il-kondiviżjoni ta’ data makroprudenzjali ta’ banek individwali jippermetti
li s-superviżuri jqabblu, fl-Ewropa kollha, sett
ta’ indikaturi tar-riskji għal 200 bank. Biex
ittejjeb dan is-sett ta’ data, l-EBA żviluppat
l-għodod analitiċi onlajn tagħha biex b’hekk
għenet lis-superviżuri nazzjonali joħolqu
għalihom stess tabella operattiva tar-riskji
u evalwazzjonijiet fuq il-livell Ewropew u fuq
il-livell ta’ bejn il-pari. Barra dan, għall-ewwel
darba, l-EBA ppubblikat lista ta’ istituzzjonijiet
sistemikament importanti oħrajn (O-SIIs).

Figura 3: L-eżerċizzju ta’ trasparenza fl-UE kollha

Disponibbli hawn: http://tools.eba.europa.eu/interactive-tools/2016/transparency_exercise/map/atlas.html
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Il-ħarsien tal-konsumaturi, ilmonitoraġġ tal-innovazzjoni finanzjarja
u l-kontribut favur servizzi ta’
pagamenti siguri u effiċjenti fl-UE
kollha

F’Diċembru 2016 l-EBA ppublikat il-‘Linji
gwida dwar ir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni
skont il-Parti Tmienja tar-Regolament (UE)
Nru 575/2013’. Wara li f’Jannar 2015 l-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja
(BCBS) ħareġ verżjoni riveduta tal-qafas talPilastru 3 (RPF), l-EBA ppubblikat il-linji gwida tagħha stess biex tippromwovi l-implimentazzjoni armonizzata u f’waqtha tal-RPF fl-UE.
Dawn il-linji gwida jippermettu li l-istituzzjonijiet tal-UE jimplimentaw l-RPF b’mod konformi mar-rekwiżiti tal-Parti Tmienja tas-CRR.
Il-bażi tad-data tal-EBA ġiet estiża biex tinkludi aktar minn 300 indikatur tar-riskji.
Dan is-sett il-ġdid ta’ data jipprovdi sett usa’
u komprensiv ta’ informazzjoni dwar il-finanzi
u r-riskji, b’hekk jappoġġa lill-EBA fit-twettiq
tal-mandat tagħha li tissorvelja u tevalwa
l-iżviluppi fis-suq kif ukoll ir-riskji potenzjali u l-vulnerabbiltajiet fis-sistema bankarja
kollha tal-UE. Fl-2016, l-assigurazzjoni talkwalità tad-data kienet waħda mill-pilastri
tal-ħidma tal-EBA. Min-naħa waħda, l-EBA
investiet riżorsi sinifikanti fl-iżvilupp u fil-valutazzjoni tal-adegwatezza ta’ aktar minn 3,000
regola ta’ validazzjoni. Min-naħa l-oħra, ġiet
implimentata għodda ewlenija ġdida għallġestjoni tad-data li tejbet il-kwalità ġenerali
tar-rapport superviżorju.
Wara rakkomandazzjoni tal-Bord Ewropew
dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) dwar ilfinanzjament ta’ istituzzjonijiet tal-kreditu fl2012, l-EBA żviluppat l-armonizzazzjoni tarrapportar dwar il-pjanijiet ta’ finanzjament
tal-banek u fl-2016 dehru l-ewwel rapporti
regolari.
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Il-ħidma tal-EBA dwar il-ħarsien tal-konsumaturi hija maħsuba biex tnaqqas id-detriment tal-konsumaturi meta jixtru prodotti
u servizzi bankarji bl-imnut. L-EBA identifikat
il-politiki u l-prattiki ta’ rimunerazzjoni dgħajfa
bħala xprunaturi ewlenin fil-bejgħ ħażin ta’
prodotti u servizzi bankarji bl-imnut, u biex
tindirizza dawn il-prattiki f’Settembru 2016
l-EBA ppubblikat il-Linji Gwida Finali dwar
il-politiki u l-prattiki ta’ rimunerazzjoni li jirregolaw il-bejgħ u l-provvista tal-prodotti
u tas-servizzi bankarji. F’Marzu 2015, l-EBA
ppubblikat ukoll deċiżjoni li tispeċifika l-formula li għandha tintuża mill-kredituri meta
jikkalkulaw ir-rata spot skont id-Direttiva
dwar il-Kreditu Ipotekarju (MCD).
Fl-ewwel nofs tal-2016, l-EBA kompliet
tiżviluppa tliet mandati b’konformità madDirettiva dwar il-Kontijiet ta’ Pagament (PAD):
Dokument ta’ Konsultazzjoni dwar l-Abbozz
tal-RTS li jistabbilixxi t-terminoloġija standardizzata tal-Unjoni Ewropea għas-servizzi
l-aktar komuni marbuta ma’ kont ta’ pagament, abbozz tal-ITS dwar il-format talpreżentazzjoni standardizzata tad-dokument
ta’ informazzjoni dwar it-tariffi (FID) u s-simbolu komuni tiegħu, u abbozz tal-ITS dwar
il-format tal-preżentazzjoni standardizzata
tad-dikjarazzjoni tat-tariffi (SoF) u s-simbolu
komuni tiegħu.
Fil-qasam tal-innovazzjoni finanzjarja, l-EBA
ppubblikat Dokument ta’ Diskussjoni dwar
l-użi innovattivi ta’ data tal-konsumaturi minn
istituzzjonijiet finanzjarji u opinjoni indirizzata
lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew
u lill-Kunsill dwar il-proposta tal-Kummissjoni biex il-muniti virtwali jiġu inklużi fl-ambitu
tad-Direttiva (EU) 2015/849 (Ir-Raba’ Direttiva
kontra l-Ħasil tal-Flus — 4AMLD).
Rigward is-servizzi ta’ ħlas, l-EBA ħarġet labbozz finali tagħha tal-RTS rigward is-separazzjoni tal-iskemi tal-kards mill-entitajiet
tal-ipproċessar skont l-IFR. L-EBA kompliet
taħdem ukoll fuq l-implimentazzjoni tal-PSD2,
li daħlet fis-seħħ f’Jannar 2016 u kkonferiet
lill-EBA l-iżvilupp ta’ sitt standards tekniċi
u ħames settijiet ta’ linji gwida.

S O M M A R J U

Impenn internazzjonali
L-EBA tipparteċipa b’mod attiv f’laqgħat
fil-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni
Bankarja (BCBS). Fl-2016, il-BCBS stabbilixxa Grupp ta’ Ħidma dwar il-Konsolidazzjoni
Regolatorja biex jittaffew l-effetti kollaterali
potenzjali tas-sistema bankarja “parallela”
fuq il-banek. L-EBA qed tiżviluppa wkoll RTS
dwar metodi għall-konsolidazzjoni prudenzjali
(l-Artikolu 18 tas-CRR) li xi drabi jinteraġixxu
mal-ħidma tal-BCBS.
L-EBA hija wkoll membru tal-Grupp tatTmexxija tar-Riżoluzzjoni (ResG) fi ħdan il-Bord
għall-Istabilità Finanzjarja (FSB), tal-Grupp
tal-Ġestjoni tal-Kriżijiet Transkonfinali (CBCM)
u ta’ diversi flussi ta’ ħidma fejn tagħti kontribut
b’mod attiv favur l-iżvilupp tal-politika regolatorja f’kwistjonijiet ta’ riżoluzzjoni. F’dan irrigward l-EBA tixħet attenzjoni partikulari fuq
dawn l-oqsma: l-eżekuzzjoni tas-salvataġġ,
it-TLAC interna, il-likwidità fir-riżoluzzjoni, ilkontinwità fl-aċċess għall-infrastrutturi tassuq finanzjarju u l-effikaċja tar-riżoluzzjoni
transkonfinali. L-EBA tipparteċipa fil-Grupp
Konġunt ta’ Esperti tal-BERS dwar l-Attività
Kreditizja mhux Bankarja (kopresedut millESMA) u l-Grupp Konġunt ta’ Esperti tal-BERS
dwar il-Fondi ta’ Investiment.
B’mod parallel, l-EBA hija involuta b’mod
attiv fil-qasam tat-tisħiħ tar-reżiljenza, talirkupru u tar-riżoluzzjoni tal-kontroparti
ċentrali (CCP). Il-ħidma tal-EBA fil-qasam
tar-riżoluzzjoni tas-CCP fl-2016 iffokat primarjament fuq kontributi ta’ politika ġo fora
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regolatorji internazzjonali li jaħdmu fuq dan
is-suġġett.
L-EBA bdiet negozjati bil-għan li tikkonkludi
Qafas ta’ Arranġamenti ta’ Kooperazzjoni ma’
awtoritajiet ewlenin ta’ ġurisdizzjonijiet mhux
tal-UE li għandhom sistemi ta’ riżoluzzjoni
kumparabbli mal-BRRD, u li huma ċentri finanzjarji maġġuri jew għandhom attivitajiet
sostanzjali fil-banek tal-UE. L-EBA impenjat
ruħha wkoll b’mod attiv ġo fora internazzjonali
u kkooperat mal-Bank Dinji, b’mod partikulari
maċ-Ċentru Konsultattiv tas-Settur Finanzjarju tiegħu (FinSAC) dwar firxa ta’ kwistjonijiet ta’ politika marbuta mal-irkupru u marriżoluzzjoni.

Il-ħidma fuq kwistjonijiet transsettorjali
Fl-2016, il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet
Superviżorji Ewropej (ESAs) kompla jipprovdi
forum għall-koordinazzjoni transsettorjali
u għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn it-tliet
ESAs. Taħt il-presidenza tal-EIOPA, il-Kumitat
Konġunt iffoka b’mod partikulari fuq il-ħarsien
tal-konsumaturi u l-valutazzjonijiet tar-riskji
transsettorjali. Sabiex tiżdied il-viżibbiltà talKumitat Konġunt, tfassal sit web ġdid fejn irriżultati tanġibbli tal-Kumitat Konġunt bdew
jiġu ppubblikati b’mod ċentrali. Sabiex tkompli tippromwovi l-ħidma tal-Kumitat Konġunt
u tiċċelebra l-ħames anniversarju tagħha, ġie
ppubblikat ukoll ktejjeb (Lejn il-Konverġenza
Superviżorja Ewropea) li enfasizza l-missjoni,
l-objettivi u l-kompiti tal-Kumitat Konġunt kif
ukoll il-prospettiva strateġika tiegħu.
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Fil-qasam tal-ħarsien tal-konsumatur u linnovazzjoni finanzjarja, tul l-2016 il-Kumitat
Konġunt laħaq dawn il-kisbiet:
 L-istadju importanti tal-PRIIPS: L-abbozz
tal-RTS dwar dokumenti ta’ informazzjoni
ewlenin (KIDs) għal prodotti aggregati ta’
investiment għall-konsumaturi bbażati fuq
l-assigurazzjoni (PRIIPs) tressaq għallapprovazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.
Il-Kummissjoni approvat l-abbozz tal-RTS
iżda l-Parlament Ewropew irrifjutah. LESAs iddiskutew l-emendi proposti millKummissjoni u ressqu Opinjoni Konġunta
lit-tliet Bordijiet tas-Superviżuri. Madankollu, it-tliet ESAs ma setgħux jagħtu Opinjoni
Konġunta maqbula lill-Kummissjoni dwar
l-abbozz emendat tal-RTS.
 Rapport dwar pariri finanzjarji: Tlestiet ilħidma dwar l-awtomatizzazzjoni tal-pariri
finanzjarji, li ffokat fuq il-karatteristiċi talgħodod tal-pariri finanzjarji awtomatizzati u fuq il-benefiċċji potenzjali u r-riskji
assoċjati magħhom.
 Ħidma fuq Big Data: Tnediet konsultazzjoni
pubblika dwar il-benefiċċji u r-riskji potenzjali tal-Big Data.
 Ġurnata għall-Ħarsien Konġunt tal-Konsumaturi: Dan l-avveniment sar fis-16 ta’
Settembru u kien ospitat mill-ESMA f’Pariġi.
Il-Kumitat Konġunt ipproduċa żewġ rapporti
transsettorjali biannwali li identifikaw ir-riskji
u l-vulnerabbiltajiet ewlenin fis-sistema
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finanzjarja tal-UE. Ir-rapporti ġew ippreżentati
fil-laqgħat tar-rebbiegħa u tal-ħarifa tal-2016
tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju talKunsill (EFC-FST), ġew kondiviżi mal-BERS
u mbagħad ġew ippubblikati fuq is-sit web talKumitat Konġunt.
Il-Kumitat Konġunt kompla l-ħidma tiegħu
dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra
l-finanzjament tat-terroriżmu. F’Diċembru,
il-Kumitat Konġunt ippubblika l-Linji Gwida
finali tiegħu dwar il-karatteristiċi ta’ approċċ
ibbażat fuq ir-riskji għall-ġlieda kontra l-ħasil
tal-flus u s-superviżjoni tal-finanzjament
tat-terroriżmu u dwar il-passi li għandhom
jittieħdu fit-twettiq tas-superviżjoni bbażata
fuq is-sensittività għar-riskji.
Il-Kumitat Konġunt ippubblika l-lista annwali
aġġornata tiegħu tal-konglomerati finanzjarji
identifikati f’Diċembru 2016, li wriet 79 konglomerat finanzjarju bil-kap tal-grupp f’pajjiż
wieħed tal-UE/ŻEE, wieħed bil-kap tal-grupp
fl-Awstralja, wieħed bil-kap talgrupp fil-Bermuda, wieħed bil-kap tal-grupp fl-Iżvizzera
u tnejn bil-kap tal-grupp fl-Istati Uniti.
Barra dan, il-Kumitat Konġunt iffinalizza
l-ħidma tiegħu dwar ir-rieżami tal-Linji Gwida
Konġunti dwar il-valutazzjoni prudenzjali ta’
akkwiżizzjonijiet u żidiet ta’ holdings ikkwalifikati fis-settur bankarju, dak tal-assigurazzjoni
u dak tat-titoli u ppubblika r-rapport tiegħu
dwar prattiki superviżorji tajba li jnaqqsu ddipendenza esklussiva u mekkanistika fuq ilklassifikazzjonijiet tal-kreditu.
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L-iżgurar tal-proċessi effettivi
u trasparenti li jappoġġjaw
il-ħidma tal-EBA
L-involviment tal-partijiet ikkonċernati
fil-ħidma regolatorja tal-EBA
Parti ewlenija mill-impenn tal-EBA mal-partijiet ikkonċernati tintlagħab mal-Grupp talPartijiet Ikkonċernati Bankarji tagħha (BSG).
Il-fehma tal-BSG hija msejsa fuq l-azzjonijiet
li jirrigwardaw l-RTS u l-ITS, il-linji gwida u rrakkomandazzjonijiet, sal-punt fejn dawn ma
jirrigwardawx istituzzjonijiet finanzjarji individwali. Fl-2016, il-BSG ipprovda fehmiet dwar
16-il dokument ta’ konsultazzjoni, inklużi tliet
sottomissjonijiet marbuta mad-dokumenti
ta’ konsultazzjoni tal-Kumitat Konġunt u tliet
reazzjonijiet għad-dokumenti ta’ diskussjoni
tal-EBA.
It-tielet mandat tal-BSG beda fit-18 ta’ April
2016. Mit-30 membru ġdid, sitta kienu diġà qed
jipparteċipaw fil-BSG, tnejn inħatru mill-ġdid
u 17 kienu membri ġodda li jirrappreżentaw
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment
(tlieta minnhom jirrappreżentaw banek tattfaddil jew banek kooperattivi), konsumaturi
u utenti, akkademiċi, SMEs u impjegati ta’ istituzzjonijiet finanzjarji.

L-involviment mal-awtoritajiet tarriżoluzzjoni tal-UE
Fl-2016, l-EBA intensifikat l-isforzi tagħha flimpenn mal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali u mal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB)
biex tissorvelja u tappoġġja l-implimentazzjoni armonizzata tagħhom tal-qafas tal-ġestjoni

tal-kriżijiet u tagħti kontribut fl-ippjanar konsistenti u effettiv tar-riżoluzzjoni fl-Ewropa
kollha. B’appoġġ għal dan l-għan twettqu
għadd ta’ kompiti:
 programm ta’ taħriġ iffokat għall-awtoritajiet
tar-riżoluzzjoni u għall-awtoritajiet kompetenti rigward aspetti ewlenin tal-qafas regolatorju għar-riżoluzzjoni;
 stħarriġ dwar l-aspetti organizzattivi talawtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali;
 impenn bilaterali attiv ma’ għadd ta’ awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali.

Ksur tal-liġi tal-Unjoni
Fl-2016 l-EBA rċeviet 11-il talba biex tinvestiga allegat ksur jew nuqqas ta’ applikazzjoni
tal-liġi tal-Unjoni. Minn perspettiva tematika,
l-għadd ta’ każijiet huwa limitat wisq biex
jiġu identifikati xi tendenzi, għad li erba’ talbiet minnhom kienu relatati mal-governanza
ta’ istituzzjonijiet tal-kreditu u tnejn oħra ma’
kwistjonijiet dwar skemi ta’ garanzija taddepożiti. It-talbiet l-oħrajn qajmu mistoqsijiet
marbuta mal-BRRD, mal-MCD, mas-sigurtà
tal-pagamenti fuq l-internet u d-Direttiva
dwar is-Servizzi ta’ Ħlas, u mas-superviżjoni
kontra l-ħasil tal-flus. Deċiżjoni riveduta talEBA li tadotta Regoli ta’ Proċedura għallInvestigazzjoni ta’ Ksur tal-Liġi tal-Unjoni ġiet
adottata mill-Bord tas-Superviżuri fit-23 ta’
Diċembru 2016.
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Figura 4: Każi ta’ ksur tal-liġi tal-Unjoni ttrattati fl-2016

Investigazzjoni mhux miftuħa minħabba
li jkun hemm korp jew mezz ieħor aktar
xieraq biex jindirizza t-talba

20 %

L-awtoritajiet nazzjonali
jagħtu effett sħiħ lil-Liġi
tal-Unjoni wara li jsuru
l-investigazzjonijiet preliminari

Pendenti fi tmiem l-2016

47 %

13 %

Inammissibbli

20 %

It-twettiq ta’ rieżamijiet bejn il-pari
Fl-2016, il-Panel tar-Rieżamijiet mexxa
rieżami bejn il-pari tal-ITS dwar ir-Rappurtar
Superviżorju. Dan ir-rieżami bejn il-pari beda
f’Ottubru 2015 u r-rapport finali ġie approvat
mill-BoS f’Diċembru 2016. L-eżerċizzju kien
jikkonsisti minn awtoevalwazzjoni mwettqa
mis-CAs, segwita mir-rieżami mwettaq millpari. Din kienet l-ewwel darba li l-Panel tarRieżamijiet tal-EBA wettaq żjarat fuq il-post
tas-CAs kollha tal-UE, flimkien mal-BĊE/MSU
u ma’ tliet pajjiżi tal-EFTA. B’mod ġenerali,
l-eżerċizzju kkonkluda li ma kien hemm ebda
outliers li kienu negattivi b’mod sinifikanti u li lCAs kollha kienu waqqfu proċessi komprensivi
bis-sħiħ jew kważi biex jissorveljaw ir-rappurtar
tal-istituzzjonijiet u jevalwaw il-kwalità tad-data.

Valutazzjoni tal-impatt tal-proposti
regolatorji
Fl-2016 l-EBA ppubblikat żewġ rapporti li ssorveljaw l-impatt tat-traspożizzjoni tar-rekwiżiti
ta’ Basel III fl-UE — f’Marzu għal data disponibbli sa Ġunju 2015 u f’Settembru għal data disponibbli sa Diċembru 2015 — taħt suppożizzjoni
tal-karta tal-bilanċ statika. Barra dan, l-EBA
wettqet diversi eżerċizzji ta’ sorveljanza ad
hoc biex tivvaluta l-impatt tar-riformi l-ġodda
ta’ Basel fuq il-banek tal-UE. Fl-2016 dawn
l-eżerċizzji ad-hoc inkludew Studji tal-Impatt
Kwantitattivi (QISs) fuq proposti tal-BCBS relatati ma’ riskji ta’ kreditu (Approċċ Ibbażat fuq
Klassifikazzjonijiet Interni u Approċċ Standardizzat), L-FRTB, ir-riskju operazzjonali, l-LR
u “output floors” fuq ir-RWA totali.
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Fl-aħħar tal-2016, l-EBA ppubblikat Rapport dwar iċ-ċiklikalità tar-rekwiżiti kapitali
tal-banek skont il-qafas regolatorju applikabbli fl-UE (CRD IV/CRR) li jivvaluta jekk dak
il-qafas ikollux tendenza li jamplifika ċ-ċrieki
vizzjużi bejn il-kapital bankarju u l-ekonomija
reali b’mod proċikliku. L-EBA ppubblikat ukoll
żewġ rapporti dwar l-implimentazzjoni talMREL, rapport dwar miżuri ta’ likwidità skont
l-Artikolu 509(1) u r-rieżami tad-dħul gradwali
tar-rekwiżit ta’ kopertura tal-likwidità skont lArtikolu 461 tas-CRR.

Iż-żamma tal-Ġabra Unika tar-Regoli
Interattiva
Reġget saret ħafna ħidma dwar it-tweġib talmistoqsijiet mill-partijiet ikkonċernati dwar
l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni talĠabra Unika tar-Regoli. Sal-31 ta’ Diċembru
2016 tressqu madwar 3,075 mistoqsija (apparagun mal-2 550 fi tmiem l-2015) permezz
tal-interfaċċja elettronika. Minn dawn, madwar 1,120 ġew miċħuda jew imħassra (żieda
ta’ madwar 930 fi tmiem l-2015), madwar
1,110 twieġbu (żieda ta’ madwar 830 fi tmiem l-2016) u madwar 845 għadhom qegħdin
jiġu rieżaminati (żieda ta’ madwar 790 fi tmiem l-2015). Mill-mistoqsijiet li qegħdin jiġu
rieżaminati, madwar 95 jirrigwardaw il-BRRD
u madwar ħamsa huma relatati mad-DGSD.
Il-bqija (madwar 745) jirrigwardaw is-CRRCRD, bil-biċċa l-kbira (madwar tliet kwarti)
jiffukaw fuq kwistjonijiet ta’ rappurtar mentri
l-bqija huma mistoqsijiet dwar ir-riskji talkreditu, ir-riskji tal-likwidità, il-fondi proprji
u kwistjonijiet marbuta mar-riskji tas-suq.
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Figura 5: Mistoqsijiet imressqa skont is-suġġett
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L-għoti tal-appoġġ legali għall-prodotti
regolatorji tal-EBA
Matul l-2016, l-Unità Legali tat appoġġ legali
lill-korpi ta’ regolarizzazzjoni, lill-ġestjoni
u lill-politika ewlenija u l-funzjonijiet operazzjonali tal-EBA. Fir-rigward tal-attivitajiet regolatorji tal-EBA, l-Unità Legali żgurat l-analiżi
legali u l-appoġġ fit-tfassil ta’ standards tekniċi
vinkolanti, ta’ linji gwida, ta’ rakkomandazzjonijiet u ta’ opinjonijiet u żgurat ukoll l-analiżi
legali tal-istandards tekniċi, tal-linji gwida
u tar-rakkomandazzjonijiet proposti. Ingħataw
ukoll pariri legali dwar attivitajiet ta’ sorveljanza fil-produzzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet
superviżorji kif ukoll fir-riżoluzzjoni tat-tilwim.
B’mod konformi maż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), l-UE u tliet Stati Membri tal-EFTA
(il-Liechtenstein, in-Norveġja, l-Iżlanda) fl2016 qablu li jestendu wkoll ir-regoli tas-suq
intern tal-UE għal dawn il-pajjiżi tal-EFTA.

L-għoti ta’ servizzi diġitali biex jiġu
appoġġjati l-funzjonijiet ewlenin tal-EBA
u l-amministrazzjoni interna tagħha
Fl-2016 il-fokus tal-IT kien fuq iż-żamma
u l-appoġġ tas-sistemi tal-produzzjoni għallġbir tad-data u tal-infrastruttura u fuq l-implimentazzjoni ta’ għadd ta’ proġetti b’mod
konformi mal-programm ta’ ħidma tal-IT.
Biex issaħħaħ u tappoġġja l-implimentazzjoni
tal-Ġabra Unika tar-Regoli, l-EBA implimentat żewġ ħarġiet tal-Pjattaforma Superviżorja

Ewropea (ESP) biex testendi l-qafas regolatorju
fir-rappurtar finanzjarju u f’dak komuni għallverżjoni 2.4.1 tal-Formola tal-Punti tad-Data
(DPM). Ġiet skjerata applikazzjoni speċjali,
imsejħa Għodda Ewlenija għall-Ġestjoni tadData (Master Data Management, MDM) u issa
din qed tintuża fil-ġestjoni ċentrali tad-data
ta’ referenza. Barra dan, inbeda proġett ġdid
li jippermetti lil diversi fornituri tad-data jinnotifikaw informazzjoni ġenerali jew speċifika
lill-EBA fuq bażi ad hoc jew regolari.
Fir-rigward tas-soluzzjonijiet tan-negozju, ġie
implimentati aktar titjib ħalli tiġi ottimizzata
l-effiċjenza amministrattiva tal-EBA. Is-sistema elettronika tal-ġestjoni tad-dokumenti ġiet
implimentata sabiex tippermetti lill-utenti interni tal-EBA jikkondividu, jaħżnu u jirkupraw
id-dokumenti b’mod aktar konsistenti, sikur
u effiċjenti. Fid-dominju tal-infrastruttura,
ġie implimentat aktar titjib. Inħoloq desk tasservizz intern li ġie integrat mas-sistema talbiljetti diġà eżistenti biex jindirizza l-kwistjonijiet interni kollha b’mod awtomatizzat.

Il-komunikazzjoni u l-promozzjoni talħidma tal-EBA
Il-Konferenza tal-Ħames Anniversarju talEBA, li saret fil-bidu ta’ Frar, saħħet l-viżibbiltà
tal-aġenzija b’mod kunsiderevoli. B’xandira
diretta fuq l-internet u bi promozzjoni attiva
permezz tal-midja soċjali, ir-rispons mibgħut
minn dawk li attendew u mill-kelliema kien
pożittiv ħafna.
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L-OQSMA EWLENIN LI FFUKAT
FUQHOM L-EBA FL-2017
 Is-sorveljanza tal-FinTech u l-perimetru regolatorju
 L-iżvilupp ta’ dokumenti ta’ divulgazzjoni li jinfurmaw
lill-konsumaturi dwar ir-riskji, l-ispejjeż u l-benefiċċji
ta’ prodotti finanzjarji u dwar ħlasijiet għal servizzi
marbuta ma’ kont ta’ pagament
 L-espansjoni tal-kampjun tal-banek użat mill-EBA
 It-tħejjija għall-eżerċizzju tat-test tal-istress tal-2018
 L-identifikazzjoni u l-indirizzar tar-riskji potenzjali tal-2017
 L-ippjanar tas-sorveljanza fuq ir-riżoluzzjoni
u l-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni fl-UE
 Iż-żieda fil-kompetizzjoni, it-tisħiħ tas-sigurtà
u l-iffaċilitar tal-innovazzjoni fis-suq għall-pagamenti
bl-imnut fl-UE
 L-iżvilupp ulterjuri ta’ politika ta’ sorveljanza fuq irriskji tal-SREP, tal-IRRBB u tal-IT
 L-iffaċilitar u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni
tal-Ġabra Unika tar-Regoli mis-superviżuri
u l-evalwazzjoni tal-konverġenza tal-prattiki
superviżorji
 Prodotti oħrajn ta’ politika u ta’ linji gwida dwar
l-ippjanar tal-irkupru
 L-iżgurar tal-funzjonament effiċjenti tal-kulleġġi tassuperviżuri
 It-titjib tal-attivitajiet ta’ taħriġ tal-EBA
 Valutazzjoni tal-ekwivalenza

16

Ġiet żviluppata strateġija ad hoc biex tikkomunika t-test tal-istress tal-2016 fl-UE kollha li
inkludiet għadd ta’ sessjonijiet ta’ informazzjoni teknika u intervisti ma’ ġurnalisti u lpubblikazzjoni ta’ materjal rilevanti fuq is-sit
web. Ir-riżultati tal-eżerċizzju annwali ta’ trasparenza ġibdu interess qawwi mill-istampa,
b’mod speċjali fir-rigward tas-sejbiet dwar
l-NPLs. Ir-riżultat tar-referendum tar-Renju
Unit dwar is-sħubija tiegħu fl-UE kien ukoll
sfida ġdida f’termini ta’ komunikazzjoni esterna u interna. Il-pożizzjoni uffiċjali tal-EBA
dwar l-impatt tal-Brexit fuq l-Awtorità ngħatat
esternament permezz ta’ bosta intervisti
u diskorsi u internament permezz tal-ħolqien
ta’ sezzjoni intranet ad hoc.
B’173 aħbar u stqarrija għall-istampa ppubblikati fl-2016, apparagun mal-158 tas-sena
preċedenti, l-EBA hija konforma mal-aspettattivi fir-rigward tal-attivitajiet tal-komunikazzjoni mal-pubbliku. Is-sit web tal-EBA
rreġistra għadd regolari ta’ żjarat: 2.79 miljun
żjara (+23 % apparagun mal-2015), li jfissru 8.87 miljun paġna moqrija (+17.3 %). Salaħħar tas-sena, l-għadd ta’ segwaċi tal-kont
Twitter tal-EBA kiber b’aktar mid-doppju
apparagun mas-sena preċedenti billi qabeż
l-4 100. Il-komunità LinkedIn tal-EBA fl-2016
kibret ukoll bi 17 % billi sal-aħħar tas-sena attirat 7 400 segwaċi.

Il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja
L-eżekuzzjoni tal-baġit tal-EBA fl-2016 kienet
96.8 %. Billi l-2016 kienet sena diffiċli għallġestjoni tal-baġit tal-EBA, l-iżjed minħabba
r-referendum tar-RU dwar is-sħubija fl-UE,
dan jista’ jitqies riżultat aċċettabbli. Filwaqt li
fl-2015 l-EBA talbet baġit emendatorju miżjud
kaġun tal-waqgħa fil-valur tal-euro kontra l-lira sterlina, fl-2016 ir-rati tal-kambju
qabdu r-rotta bil-kontra u għaldaqstant fissajf l-EBA talbet baġit emendatorju mnaqqas
ta’ EUR 1.572 miljun, biex b’hekk minn EUR
38.064 miljun il-baġit niżel għal EUR 36.492
miljun. L-impatt tar-referendum kompla
jinħass matul it-tieni nofs tas-sena, u dan
kompla saħħaħ l-euro. L-inċertezza politika laqtet b’mod negattiv ukoll il-pjanijiet ta’
reklutaġġ tal-EBA u għaldaqstant ġiet affettwata n-nefqa fuq il-persunal.
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Il-pubblikazzjonijiet
u d-deċiżjonijiet ewlenin
Lista komprensiva tal-pubblikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet ewlenin tal-2016
Prodott

Titolu

Linji Gwida

Linji gwida dwar il-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-awdituri
Linji gwida dwar il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni bejn l-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti
Linji gwida dwar korrezzjonijiet għad-durata modifikata għal strumenti ta’ dejn
Linji gwida dwar ir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni skont il-Parti Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
Linji gwida dwar kif għandha tingħata l-informazzjoni skont il-BRRD
Linji gwida dwar l-informazzjoni dwar l-ICAAP u l-ILAAP
Linji gwida dwar appoġġ impliċitu għal tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni
Linji gwida dwar il-politiki ta’ rimunerazzjoni għall-persunal responsabbli mill-bejgħ
Linji gwida dwar testijiet tal-istress ta’ skemi ta’ garanzija tad-depożiti
Linji gwida dwar l-applikazzjoni tad-definizzjoni ta’ inadempjenza
Linji gwida tal-Kumitat Konġunt dwar is-superviżjoni bbażata fuq ir-riskji
Linji gwida għall-identifikazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ importanza sistemika globali (G-SIIs)

Standards Tekniċi ta’
Implimentazzjoni

Regolament li jemenda l-ITS dwar il-benchmarking
L-ITS li jemendaw l-ITS dwar ir-Rappurtar superviżorju tal-FINREP minħabba l-IFRS9
L-ITS li jemendaw ir-Regolament dwar ir-Rappurtar Superviżorju
L-ITS għall-identifikazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ importanza sistemika globali (G-SIIs)
L-ITS dwar muniti korrelati mill-qrib
L-ITS dwar l-immappjar tal-Klassifikazzjonijiet tal-Kreditu tal-ECAIs għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni
L-ITS dwar il-proċeduri u l-formoli fir-rigward tal-akkwiżizzjonijiet u ż-żidiet ta’ holdings ikkwalifikati

Standards Tekniċi Regolatorji

3 Kumitat Konġunti tal-RTS fir-rigward tal-preżentazzjoni, tal-kontenut, tar-rieżami u tal-għoti
tad-dokument tal-informazzjoni ewlenija, inklużi l-metodoloġiji li jissottolinjaw ir-riskji, il-benefiċċji
u l-informazzjoni dwar l-ispejjeż b’mod konformi mar-Regolament (UE) Nru 1286/2014
L-RTS għall-identifikazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ importanza sistemika globali (G-SIIs)
3 RTS dwar il-metodoloġoija ta’ valutazzjoni għall-approċċ tal-IRB
L-RTS dwar kriterji għal trattament preferenzjali fl-appoġġ finanzjarju intragrupp transkonfinali skont
l-LCR
L-RTS dwar id-definizzjoni ta’ inadempjenza
L-RTS dwar il-passaportar skont il-PSD2
L-RTS dwar l-iskemi ta’ kards ta’ pagament u l-entitajiet tal-ipproċessar skont l-IFR
L-RTS dwar tekniki ta’ mitigazzjoni tar-riskji għad-derivattivi OTC mhux iċċarati minn kontroparti ċentrali
(CCP)
L-RTS dwar skoperturi speċjalizzati ta’ għoti ta’ self
L-RTS dwar il-metodoloġija tal-valutazzjoni tal-IMA u l-ishma sinifikanti
L-RTS dwar il-livell limitu ta’ materjalità għall-obbligi ta’ kreditu

Opinjonijiet/Pariri

Pariri dwar ir-rieżami tar-rekwiżiti tal-fondi proprji għal skoperturi għal kontropartijiet ċentrali (CCPs)
Risposta tal-EBA għall-Green Paper tal-Kummissjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur
Opinjoni tal-Kumitat Konġunt dwar l-emendi tal-KE fir-rigward tal-ITC dwar l-immappjar tas-CRR
mill-ECAIs
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L -AWTORITÀ

B A N K A RJA

Prodott

EWR O P EA

Titolu
Opinjoni rigward l-emendi tal-Kummissjoni għall-ITS dwar il-benchmarking tal-approċċi interni
Opinjoni rigward l-emendi tal-KE għall-RTS dwar il-kriterji tal-MREL
Opinjoni rigward l-emendi tal-KE għall-RTS dwar tekniki ta’ mitigazzjoni tar-riskji għal kuntratti tadderivati OTC mhux iċċarati minn CCP
Opinjoni rigward il-miżuri makroprudenzjali
Opinjoni rigward l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ diliġenza dovuta tal-klijenti li huma persuni li qed ifittxu
l-ażil minn pajjiżi terzi u territorji ta’ riskju ogħla
Opinjoni rigward l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-proporzjonalità għad-dispożizzjonijiet tar-rimunerazzjoni
tad-Dir 2013 36 UE
Opinjoni rigward l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ma tapprovax l-RTS dwar ħruġ kollaterali addizzjonali
għal kuntratti tad-derivati
Opinjoni rigward il-proposta tal-Kummissjoni li tinkludi entitajiet ta’ muniti virtwali fl-ambitu tadDirettiva kontra l-Ħasil tal-Flus
Opinjoni rigward l-ewwel parti tas-sejħa għal pariri dwar ditti tal-investiment
Opinjoni rigward l-implimentazzjoni tar-rieżami tal-Approċċ IRB
Opinjoni rigward l-RTS dwar il-PRIIPs
Opinjoni rigward ir-rieżami tal-qafas għal skoperturi kbar
Analiżi kwantitattiva u kwalitattiva tal-IFRS 9 — 2016
Rapport rigward il-kalibrazzjoni tal-proporzjon tal-ingranaġġ

Deċiżjonijiet

Deċiżjoni dwar data għall-benchmarking superviżorju
Deċiżjoni dwar l-ispeċifikazzjoni tar-rata tal-kambju spot skont id-Direttiva dwar il-Kreditu Ipotekarju

Rapporti

Rapport komparattiv dwar arranġamenti ta’ governanza u indikaturi ta’ rkupru
Rapport dwar it-tendenzi tal-konsumaturi fl-2016
Rapport dwar l-Eżerċizzju ta’ Monitoraġġ Basel III fuq is-CRDIV CRR — Diċembru 2015
Rapport dwar l-Eżerċizzju ta’ Monitoraġġ Basel III fuq is-CRDIV CRR — Ġunju 2015
Rapport dwar il-Valutazzjoni tar-Riskju tal-EBA — Diċembru 2016
Rapport finali dwar il-MREL — Rapport dwar l-implimentazzjoni u d-disinn tal-qafas tal-MREL
Rapport tal-Kumitat Konġunt dwar ir-Riskji — Ħarifa 2016
Rapport tal-Kumitat Konġunt dwar ir-Riskji u l-Vulnerabbiltajiet
Rapport QIS dwar id-definizzjoni ta’ inadempjenza — Ottubru 2016
Rapport dwar l-Assenjazzjoni tal-Assi — Ġunju 2016
Rapport dwar il-benchmarking tar-rimunerazzjoni u tal-persuni li jaqilgħu pagi għoljin (2014)
Rapport dwar il-proporzjon tal-finanzjament ewlieni
Rapport dwar bonds koperti
Rapport dwar il-valutazzjoni tal-impatt tal-IFRS9
Rapport dwar miżuri ta’ likwidità u r-reviżjoni tad-dħul gradwali tar-rekwiżit ta’ kopertura tal-likwidità
Rapport dwar l-implimentazzjoni tas-SA CCR u tal-FRTB
Rapport dwar id-diliġenza u d-divulgazzjoni xierqa tal-assorbiment tar-riskji tat-titolizzazzjonijiet
Rapport dwar l-SMEs u l-fatturi ta’ appoġġ għall-SMEs
Rapport dwar il-bażi xierqa tal-livell mira għall-mekkaniżmi ta’ finanzjament tar-riżoluzzjoni skont
il-BRRD
Rapport dwar il-valutazzjoni tal-proposti tal-SMEs għas-CRD IV/CRR
Rapport dwar il-benchmarking tal-prattiki tad-diversità
Rapport dwar il-konverġenza tal-prattiki superviżorji
Rapport dwar iċ-ċiklikalità tar-rekwiżiti tal-kapital
Rapport dwar id-dinamiki u l-kawżi ta’ skoperturi improduttivi fis-settur bankarju tal-UE
Rapport dwar il-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji fl-2015
Rapport dwar ir-rekwiżiti tal-proporzjon ta’ ingranaġġ skont l-Artikolu 511 tas-CRR
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S O M M A R J U

Prodott

E Ż E K U T T I V

TA R - R A P P O R T

A N N WA L I

2016

Titolu
Rapport dwar il-monitoraġġ ta’ strumenti tal-Grad 1 Addizzjonali (AT1) tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni
Ewropea
Rapport dwar ir-rieżami regolatorju tal-Approċċ IRB
Rapport dwar ir-rieżami tas-sistema għal skoperturi kbar
Rapport dwar klassifikazzjonijiet tal-kreditu mhux mitluba

Dokumenti ta’ Konsultazzjoni

DK rigward RTS Emendatorji dwar il-firxa indikatur tas-CVA
DK rigward ir-rapport interim tal-EBA dwar il-MREL
DK rigward il-Linji Gwida dwar l-awtorizzazzjoni u r-reġistrazzjoni skont il-PSD2
DK rigward il-Linji Gwida dwar il-klijenti konnessi
DK rigward il-Linji Gwida dwar korrezzjonijiet għad-durata modifikata għal strumenti ta’ dejn
DK rigward il-Linji Gwida dwar il-prattiki tal-ġestjoni tar-riskji tal-kreditu li jkopru telf ta’ kreditu
mistenni
DK rigward il-Linji Gwida dwar ir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni skont il-Parti Tmienja tar-Regolament (UE)
Nru 575/2013
DK rigward il-Linji Gwida dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji skont l-SREP
DK rigward il-Linji Gwida dwar l-appoġġ impliċitu skont l-Artikolu 248(2) tar-Regolament (UE)
Nru 575/2013
DK rigward il-Linji Gwida dwar il-governanza interna
DK rigward il-Linji Gwida dwar ir-rapportar ta’ inċidenti maġġuri skont il-PSD2
DK rigward il-Linji Gwida dwar l-istima tal-PD, l-istima tal-LGD u t-trattament ta’ assi inadempjenti
DK rigward il-Linji Gwida dwar is-superviżjoni ta’ fergħat sinifikanti
DK rigward il-Linji Gwida dwar il-kriterji ta’ kif jiġi stipulat l-ammont monetarju minimu talassigurazzjoni ta’ indennizz professjonali skont il-PSD2
DK rigward il-Linji Gwida dwar id-divulgazzjoni tal-LCR
DK rigward l-ITS li jemendaw ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (EU) No 680/2014 fir-rigward tar-riskju
operazzjonali u l-iskoperturi sovrani
DK rigward l-ITS dwar il-metriċi addizzjonali tal-monitoraġġ tal-likwidità
DK rigward l-ITS dwar l-emendi għall-FINREP minħabba l-IFRS 9
DK rigward l-ITS dwar ir-rapportar tal-MREL mill-Awtoritajiet ta’ Riżoluzzjoni
DK rigward l-ITS dwar l-emendi proposti għar-rappurtar superviżjorju (COREP)
DK rigward il-Linji Gwida Konġunti tal-ESMA u l-EBA dwar il-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-membri
tal-korp maniġerjali
DK rigward ir-Rapport dwar il-bażi xierqa tal-livell mira għall-mekkaniżmi ta’ finanzjament tarriżoluzzjoni skont il-BRRD
DK rigward l-RTS u l-ITS dwar l-awtorizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-kreditu
DK rigward l-RTS dwar l-awtentikazzjoni qawwija tal-konsumatur u l-komunikazzjoni sikura skont
il-PSD2
DK rigward l-RTS dwar l-iżvelar ta’ assi mirhuna u mhux mirhuna
DK rigward Standards Tekniċi dwar terminoloġija standardizzata u dokumenti ta’ żvelar skont il-PAD

Dokumenti ta’ Diskussjoni

DD dwar l-użi innovattivi ta’ data tal-konsumaturi minn istituzzjonijiet finanzjarji
DD dwar reġim prudenzjali ġdid għad-ditti tal-investiment
DD tal-Kumitat Konġunt dwar l-użu ta’ big data minn istituzzjonijiet finanzjarji
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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: http://europa.eu/contact
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: http://europa.eu/contact

KIF ISSIB TAGĦRIF DWAR L-UE
Onlajn
L-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija disponibbli
fuq is-sit web Europa fuq: http://europa.eu
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, mill-EU Bookshop fl-indirizz li ġej:
http://publications.europa.eu/eubookshop. Kopji multipli ta’ pubblikazzjonijiet bla
ħlas tista’ tiksibhom billi tikkuntattja lil Europe Direct jew liċ-ċentru tal-informazzjoni
lokali tiegħek (ara http://europa.eu/contact).
Il-liġi tal-UE u dokumenti relatati
Għal aċċess għall-informazzjoni legali tal-UE, inkluż il-liġijiet kollha tal-UE mill-1951 ’l hawn,
fil-verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha, żur is-sit EUR-Lex hawnhekk: http://eur-lex.europa.eu
Dejta Miftuħa mill-UE
Il-portal tad-Dejta Miftuħa mill-UE (http://data.europa.eu/euodp) jipprovdi aċċess għal settijiet
tad-dejta mill-UE. Id-dejta tista’ titniżżel mill-internet u tintuża mill-ġdid bla ħlas, kemm għal
skopijiet kummerċjali kif ukoll mhux kummerċjali.
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