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Sommarju Eżekuttiv
Dwar l-EBA

Ir-Reviżjoni tal-2014 tal-EBA millistituzzjonijiet tal-UE

L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) hi l-Awtorità indipendenti tal-Unjoni Ewropea (UE) li
taħdem biex tiżgura regolamentazzjoni prudenzjali effettiva u konsistenti u superviżjoni fissettur bankarju kollu fl-UE. L-objettivi ġenerali
tagħha huma li żżomm l-istabbiltà finanzjarja
fl-UE u li tissalvagwardja l-integrità, l-effiċjenza
u l-funzjonament ordnat tas-settur bankarju.

Fl-2014, il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE u l-Qorti
Ewropea tal-Awdituri wettqu l-ewwel reviżjoni
komprensiva tal-Awtoritajiet Superviżorji
Ewropej (ESA) u tal-ESFS minn meta twaqqfu fl-2011. Għaldaqstant, l-2014 kienet sena
importanti għall-EBA, kif ukoll għall-ESAs
l-oħrajn.

Il-kompitu ewlieni tal-EBA hu li tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ Ġabra Unika tar-Regoli
tal-UE fis-settur bankarju, li l-għan tagħha
hi li tipprovdi sett uniku ta’ regoli prudenzjali
armonizzati għall-istituzzjonijiet finanzjarji flUE kollha. Barra dan, l-Awtorità taqdi rwol
importanti fil-promozzjoni ta’ konverġenza
ta’ prattiki superviżorji u għandha l-mandat
li tivvaluta riskji u vulnerabbilitajiet fis-settur
bankarju tal-UE.

Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea, ippubblikat f’Awwissu tal-2014, tħejja f’konformità
mal-Artikolu 81 tar-Regolament dwar l-ESAs,
li jirrikjedi lill-Kummissjoni biex kull 3 snin
tippubblika rapport ġenerali dwar l-esperjenza miksuba bħala riżultat tal-attivitajiet talESAs. Dan kien ippreċedut minn rapport talParlament Ewropew, ippubblikat fi Frar 2014,
li bena fuq is-sejbiet ta’ studju mill-grupp
ta’ konsulenza Mazars u kkummissjonat
mill-Parlament. Warajh ġie ppubblikat rapport speċjali f’Lulju 2014 mill-Qorti Ewropea
tal-Awdituri dwar il-prestazzjoni tal-EBA tul
il-kriżi finanzjarja u, fl-aħħar, bl-adozzjoni talkonklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi
u Finanzjari (ECOFIN) tar-reviżjonijiet tal-ESFS f’Novembru 2014.

L-EBA twaqqfet fl-1 ta’ Jannar 2011 fl-eqqel
tal-kriżi finanzjarja bħala parti mis-Sistema
Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja (ESFS) u
ħadet f’idejha r-responsabbiltajiet u l-kompiti
kollha eżistenti tal-predeċessur, il-Kumitat
tas-Superviżuri Bankarji Ewropej (CEBS).
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L-istituzzjonijiet kollha kkonkludew li minkejja
ċ-ċirkostanzi diffiċli, l-EBA rnexxielha tistabbilixxi b’mod rapidu organizzazzjoni li taħdem
sew u għamlet progress sinifikanti biex tiġi
rikonoxxuta bħala Awtorità fiha nnifisha.
L-istituzzjonijiet qiesu b’mod pożittiv il-prestazzjoni tal-EBA fil-konfront tal-firxa wiesgħa
ta’ kompiti, b’mod partikolari l-kontribut sinifikanti tagħha għall-iżvilupp tal-Ġabra Unika
tar-Regoli fis-settur bankarju. Irrikonoxxew li
dan twettaq minkejja restrizzjonijiet sinifikanti
f’termini ta’ baġit u riżorsi umani u minkejja ż-żieda kostanti fin-numru ta’ mandati u
kompiti li ngħataw lill-EBA mil-leġiżlaturi talUE.
Ir-riċensjonijiet inkludew xi rakkomandazzjonijiet biex titjieb l-effikaċja u l-produttività
tal-EBA, partikolarment fejn jidħol ir-rwol
tagħha fil-konverġenza superviżorja u l-protezzjoni tal-konsumatur, kif ukoll it-titjib filproċessi ta’ governanza interna tagħha. Huma
rrikonoxxew ukoll il-limitazzjonijiet tal-mandat legali tal-EBA f’bosta oqsma, fosthom lirwol tagħha fl-ittestjar tal-istress, medjazzjoni vinkolanti bejn awtoritajiet kompetenti u
l-involviment tagħha f’negozjati leġiżlattivi fillivell tal-UE.
L-EBA rrikonoxxiet ir-riżultat tar-riċensjonijiet
u apprezzat il-valutazzjoni pożittiva li rċeviet,
kif ukoll ir-rikonoxximent tal-limitazzjonijiet
legali tagħha, li fixklu t-twettiq sħiħ tal-mandat tagħha.

Kisbiet fl-2014
Matul l-2014, l-EBA għamlet progress sinifikanti u kompliet l-irwol kruċjali tagħha tassalvagwardjar tal-integrità u l-istabbiltà tassettur bankarju tal-UE. Fost il-kisbiet notevoli
kien hemm it-tkomplija tal-iżvilupp tal-Ġabra
Unika tar-Regoli fis-settur bankarju, ittkomplija tal-promozzjoni tal-konverġenza
superviżjorja u l-valutazzjoni ta’ riskji, kif
ukoll aktar xogħol biex ikun hemm aktar trasparenza fis-settur bankarju tal-UE. Barra
minn dan, l-EBA kompliet bil-mandati tagħha
relatati mal-protezzjoni tal-konsumaturi u
l-monitoraġġ tal-innovazzjoni finanzjarja.
Tlestija tal-Ġabra Unika tar-Regoli fis-settur
bankarju
Wieħed mill-kompiti ewlenin tal-EBA hu li
tikkontribwixxi għall-ħolqien tal-Ġabra Unika
tar-Regoli fis-settur bankarju. Permezz ta’
dan, l-EBA tibni s-sisien regolatorji bħala
l-bażi tas-settur bankarju tal-UE uniku armonizzat, li jinkudi kemm iż-żoni tal-Euro kif
ukoll li ż-żoni li mhumiex tal-Euro. Bir-rwol
tagħha li tippromwovi l-applikazzjoni konsistenti tal-Ġabra Unika tar-Regoli madwar l-UE
kollha, l-EBA tiżgura wkoll il-konverġenza flimplimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli fi prattiki
superviżorji u ta’ riżoluzzjoni.
Fl-2014, l-EBA għamlet dan billi pproduċiet
32 standard tekniku vinkolanti, 23 rapport, 17-il linja gwida u 14-il opinjoni u parir li wasslu għall-applikazzjoni
konverġenti ta’ leġiżlazzjoni bankarja ta’ Livell 1, speċifikament ir-Regolament dwar irRekwiżiti ta’ Kapital (CRR), id-Direttiva dwar
ir-Rekwiżiti ta’ Kapital (CRD) u d-Direttiva
li għall-Irkupru u r-Riżoluzzjoni (BRRD). LEBA marret pass lil hinn u pprovdiet risposti
għall-mistoqsijiet tal-partijiet interessati dwar
l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi filLivelli 1 u 2 tar-regolament bankarju.
Fl-2014, l-attività tal-EBA dwar il-Ġabra Unika
tar-Regoli inkludiet l-użu ta’ mudelli interni,
oqfsa ta’ rapportar komuni, konverġenza
superviżorja, irkupru u riżoluzzjoni tal-banek,
remunerazzjoni u progress fil-qasam tal-fondi
proprji.
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Treġġigħ lura tal-fiduċja u titjib fittrasparenza
Wara l-kriżi finanzjarja, saru mistoqsijiet
dwar għaliex kien hemm differenzi sinifikanti
fil-kalkulazzjonijiet ta’ assi mwieżna skont
ir-riskju (RWAs) permezz tal-użu tal-mudelli
interni tal-banek. L-EBA ħadmet biex titreġġa’
lura l-fiduċja fl-użu ta’ mudelli interni għal
skopijiet ta’ kapital. F’dan ir-rigward, illeġiżlaturi Ewropej jirrikonoxxu wkoll il-ħtieġa
li jiġu introdotti diversi kontrolli u bilanċi addizzjonali rigward l-użu tagħhom, u l-EBA
ppreparat bosta Standards Tekniċi Regolatorji
(RTS) u punti ta’ riferenza għal superviżuri biex
jiġu vvalutati riżultati mudelli u jgħinu biex
tiżdied it-trasparenza dwar l-użu tal-mudelli.
Is-CRR jinkludi mandati biex jiġu prodotti RTS
bil-għan li jiġi armonizzat il-proċess li għandu
jiġi segwit meta jiġi introdott tibdil fil-mudelli
interni. L-EBA ssottomettiet dawn l-abbozzi
ta’ RTS bil-kundizzjonijiet li tiġi vvalutata lmaterjalità ta’ dawn l-estensjonijiet u tibdil
fil-mudell intern li jintuża għal riskji operazzjonali u ta’ kreditu lill-Kummissjoni Ewropea
fl-aħħar tal-2013 (daħlu fis-seħħ f’nofs l-2014),
filwaqt li l-abbozzi ta’ RTS fuq l-approċċ talmudell intern għar-riskju tas-suq ġew sottomessi f’nofs l-2014. Barra dan, l-EBA qed
tiżviluppa tliet abbozzi ta’ RTS biex tispeċifika
l-metodoloġija li l-awtoritajiet kompetenti
għandhom isegwu meta jkunu qed jivvalutaw
il-konformità tal-istituzzjonijiet mar-rekwiżiti
li jużaw mudelli interni għal riskji ta’ kreditu,
suq u operazzjonali. Dawn ser jiġu sottomessi
lill-Kummissjoni Ewropea sal-aħħar tal-2015.
Fl-2014, it-tħassib dwar id-differenzi filkalkulazzjoni tar-RWAs ġew indirizzati millEBA permezz ta’ xogħol sinifikanti fuq il-komparabbiltà tar-rekwiżiti ta’ kapital, li wassal
għal fehim akbar tal-konsistenza tar-RWAs.
L-EBA żdiedet ukoll it-trasparenza tal-mudelli interni u tar-riżultati tagħhom permezz taddivulgazzjoni tad-data f’format konsistenti u
bl-użu ta’ definizzjonijiet konsistenti.
Rekwiżiti ta’ rapportar uniformi kienu enfasizzati wkoll mill-EBA fl-2014 biex tiġi żgurata ddisponibbiltà u l-komparabbiltà tad-data: Dan
hu importanti mhux biss għall-EBA, iżda wkoll
għall-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku
(BERS) u l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku
(MSU), li jibbażaw fuq data komparabbli biex
jaqdu r-rwoli tagħhom. Rekwiżiti ta’ rapportar

armonizzati issa jkopru oqsma li jinkludu fondi
proprji, riskji kbar u koperatura tal-likwidità.
Matul l-2014, l-EBA ħadmet fuq suġġetti differenti relatati mal-infrastrutturi tas-swieq
u żviluppat standards li jkopru r-rekwiżiti
ġenerali ta’ kapital li ser japplikaw għadDepożitorji Ċentrali tat-Titoli (CSDs); dawn listandards ser jiġu ffinalizzati fl-2015.
Fokus fuq ir-regolament dwar l-irkupru u
r-riżoluzzjoni
F’konformità mar-responsabbiltajiet addizzjonali li jirriżultaw mill-BRRD, l-EBA ffokat fuq
ir-regolament dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni
u żviluppat għadd ta’ prodotti regolatorji f’dan
il-qasam. Fir-rigward ta’ dan, l-EBA bħalissa
qed taħdem fuq madwar 40 linja gwida, Standards Tekniċi Regolatorji (RTS) u Standards
Tekniċi ta’ Implimentazzjoni (ITS), kif ukoll tipprovdi pariri lill-Kummissjoni Ewropea dwar
atti delegati. Il-prinċipju ta’ proporzjonalità
kien importanti ferm fit-tħejjija ta’ prodotti
regolatorji dwar dan is-suġġett, billi jirrikonoxxi l-importanza tad-diversità tas-sistema
bankarja tal-UE u jirreferi espliċitament
għall-bżonn li jiġu żviluppati u applikati regoli
b’tali mod li din id-diversità tkun rikonoxxuta
u ppriservata.
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L-għoti ta’ pariri tekniċi lill-Kummissjoni
Ewropea

Il-proċess wara t-tfassil tal-Ġabra Unika
tar-Regoli

Fl-2014, l-EBA kkontribwixxiet b’mod sinifikanti għat-tfassil ta’ politika globali u tal-UE
fuq it-titolizzazzjoni permezz tal-pubblikazzjoni ta’ opinjoni, dokument ta’ diskussjoni u linji
gwida.

L-EBA tikkonsulta l-partijiet interessati fuq
bażi regolari biex tiżgura li l-opinjonijiet u
t-tħassib tagħhom jingħataw widen fil-proċess
ta’ tfassil ta’ politika tal-UE. Wara x-xogħol talEBA fuq il-Ġabra Unika tar-Regoli hemm ammont konsiderevoli ta’ attività ta’ konsultazzjoni u attività ta’ appoġġ. Dan inkluda l-iżvilupp
ta’ proċess ta’ mistoqsijiet u tweġibiet, xogħol
ta’ valutazzjoni tal-impatt, appoġġ legali flabbozzar ta’ standards tekniċi, linji gwida u
rakkomandazzjonijiet, l-applikazzjoni korretta
tal-liġi tal-Unjoni, konformità mal-istandards
globali, involviment tal-partijiet interessati u
koordinazzjoni ta’ attivitajiet ta’ informazzjoni
biex ikunu informati tajjeb.

L-iżvilupp ta’ suq tat-titoli b’saħħtu u prudenti hu l-pedament għall-Unjoni tas-Swieq
Kapitali. Din ser tippromwovi aktar integrazzjoni tas-swieq finanzjarji tal-UE, tgħin fid-diversifikazzjoni ta’ sorsi ta’ fondi għal banek u
tillibera l-kapital, li min-naħa tagħha ttejjeb ilkondiviżjoni tar-riskji u tagħmilha eħfef għallbanek biex isellfu lill-familji u lin-negozji.
Fl-2015, l-EBA ser tipprovdi pariri tekniċi lillKummissjoni Ewropea dwar il-ħolqien ta’ prodotti sempliċi, standard u trasparenti fi ħdan
is-suq tat-titolizzazzjoni.
L-EBA ppubblikat rapport dettaljat fuq l-oqfsa
ta’ bonds koperti Ewropej, u identifikat serje
tal-aħjar prattiki biex tiżgura qafas regolatorju
robust u konsistenti.
Fl-2014, il-Kummissjoni Ewropea talbet
lill-EBA biex tipprovdi pariri tekniċi fuq illeġiżlazzjoni delegata li tirriżulta mis-CRR u
l-CRD, kif ukoll il-BRRD.
Kontribuzzjoni lejn qafas remuneratorju
aktar sod
It-tibdil leġiżlattiv introdott mis-CRD biex
isaħħaħ il-prattiki remunatorji fl-istituzzjonijiet fl-UE kollha daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar
2014. Tul dik is-sena, l-EBA żviluppat sett ta’
abbozzi ta’ RTS biex jgħinu fl-identifikazzjoni
ta’ kategoriji ta’ persunal li għandhom impatt
materjali fuq il-profil ta’ riskju ta’ istituzzjoni u
pproduċiet standards fuq aspetti differenti talpolitika ta’ remunerazzjoni. L-EBA ppubblikat
ukoll ir-rapport annwali dwar il-figuri aggregati ta’ dawk li qalgħu paga għolja fis-settur
bankarju bejn l-2010 u l-2012, u fl-2015 l-EBA
ser tippubblika rapport ta’ valutazzjoni dwar
ir-remunerazzjoni.
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Il-proċess ta’ mistoqsijiet u tweġibiet għallĠabra Unika tar-Regoli
Biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tasCRD IV/CRR, l-EBA nediet strument ta’ mistoqsijiet u tweġibiet li joffri interfaċċa li taqdi
lill-awtoritajiet superviżorji, istituzzjonijiet
u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, kif ukoll lillpartijiet l-interessati l-oħrajn minn kollox,
biex jissottomettu l-applikazzjoni prattika u limplimentazzjoni konsistenti tar-regolamenti
tal-UE fis-settur bankarju.
Valutazzjoni tal-Impatt
L-EBA tapplika l-prinċipju ta’ regolamentazzjoni aħjar meta tkun qed twettaq il-ħidma
tagħha, fosthom fl-isforzi tagħha biex tiżviluppa
l-Ġabra Unika tar-Regoli u twettaq valutazzjoni tal-impatt biex tappoġġja l-iżvilupp tal-politika regolatorja tal-EBA. Fl-2014 l-EBA kompliet twettaq analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji
tal-istandards tekniċi, linji gwida u rakkomandazzjonijiet tagħha, kif ukoll l-għażliet politiċi
inklużi fihom. Barra minn hekk, l-EBA ppublikat żewġ rapporti ddedikati li jimmonitorjaw
l-impatt tat-traspożizzjoni tar-rekwiżiti ta’ Basel III fl-UE — f’Marzu għal data disponibbli sa
Ġunju 2013 u f’Settembru għal data disponibbli sa Diċembru 2013. Barra minn hekk, l-EBA
wettqet valutazzjoni tal-impatt tar-rekwiżiti
tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Likwidità
(LCR) fl-UE fl-2014 u ppubblikat ir-riżultati
tal-analiżi f’Jannar 2015.
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Il-promozzjoni talkonverġenza superviżorja
Il-promozzjoni tal-konverġenza superviżorja
hi parti essenzjali mill-mandat tal-UE u, fl2014, l-Awtorità żviluppat għadd ta’ standards
u linji gwida biex ikun hemm konverġenza filmetodoloġiji superviżorji u l-funzjonament talkulleġġ. L-EBA kompliet l-iżvilupp tal-Manwal
tas-Superviżjoni Ewropea, il-qafas komuni
għall-identifikazzjoni, kejl u analiżi ta’ riskji
fil-banek, flimkien mal-gwida komuni għal intervent superviżorju u azzjoni korrettiva.
Involviment mal-kulleġġi superviżorji
L-2014 kienet sena diffiċli għall-konverġenza
superviżorja fil-kulleġġi b’numru ta’ bidliet, fosthom rekwiżiti legali u t-tranżizzjoni
superviżorja għall-Mekkaniżmu Superviżorju
Uniku (SSM) għall-instituzzjonijiet tal-Istati
Membri fiż-żona tal-Euro.
Fl-istess sena, l-EBA għażlet li tmur għal
approċċ ġdid ta’ impenn mal-kulleġġi bil-għan
li jkun hemm livell xieraq ta’ interazzjoni skont
l-importanza sistemika ta’ kull grupp bankarju. Inħolqot kategorija oħra għall-kulleġġi li
wasslet għal tliet kategoriji ta’ monitoraġġ:
kulleġġi mmonitorjati mill-qrib, kulleġġi segwiti fuq bażi tematika u l-kulleġġi l-oħrajn.
Ir-rekwiżiti tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kulleġġi
tal-EBA għall-2014 ġew sodisfatti b’mod
raġjonevoli u kien innutat titjib fil-funzjonament tal-kulleġġi meta mqabbel mas-snin
ta’ qabel. Għall-ewwel darba, l-EBA identifikat sistema ta’ punti ta’ tliet livelli (tajjeb,
sodisfaċenti u jeħtieġ titjib) biex tipprovdi
rispons fl-aħħar tas-sena b’valutazzjoni identifikata u ċara dwar il-kulleġġi fuq il-prestazzjoni tagħhom u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kulleġġi.
Il-parteċipazzjoni attiva tal-EBA waqt illaqgħat tal-kulleġġ kienet milqugħa mill-awtoritajiet kompetenti, b’mod partikolari fir-rigward tal-interpretazzjoni ta’ prodotti ġodda ta’
politika u l-effett tagħhom fuq il-funzjonament
tal-kulleġġi u l-kontenut u l-artikolazzjoni tarriżultati ewlenin. Il-gwida tal-EBA fuq suġġetti
tematiċi bħalma huma l-analiżi tal-kwalità
tal-assi u test ta’ stress kienet milqugħa tajjeb.

Analiżi tal-funzjonijiet kritiċi tal-banek
transkonfinali u linji tan-negozju ċentrali
Fl-2014, f’antiċipazzjoni għall-implimentazzjoni
tal-BRRD, l-EBA intensifikat l-isforzi tagħha
biex tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-koordinazzjoni ta’ rkupru u pjanjar ta’ riżoluzzjoni effettiva u konsistenti madwar l-Ewropa kollha.
L-EBA qabblet 27 grupp bankarju transkonfinali
Ewropew — li jammontaw għal madwar nofs lassi totali tal-banek tal-UE — b’fokus speċifiku
fuq kif l-istituzzjonijiet ta’ kreditu jivvalutaw ilFunzjonijiet Kritiċi (CFs) u l-Linji tan-Negozju
Ċentrali (CBLs) fil-pjanijiet ta’ rkupru tagħhom.
Ir-riċenzjoni identifikat varjazzjoni sostanzjali bejn gruppi bankarji f’termini tal-approġġ
ġenerali għall-identifikazzjoni, b’xi spazju għal
titjib, b’mod partikolari fid-definizzjoni ta’ funzjonijiet kritiċi. Dawn is-sejbiet ġew ikkomunikati lill-awtoritajiet kompetenti biex jappoġġjaw
il-valutazzjoni tal-pjanijiet ta’ rkupru tagħhom u
lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni biex jassistuhom
fl-ippjanar tar-riżoluzzjoni tagħhom.
Evalwazzjoni bejn il-pari u programmi ta’
taħriġ
Bil-għan li tikkontribwixxi biex trawwem ilkonsistenza fl-eżiti superviżorji, l-EBA wettqet
evalwazzjoni bejn il-pari fuq jekk l-awtoritajiet kompetenti kinux qed jaderixxu mal-linji
gwida tal-EBA dwar il-ġestjoni tar-riskju taħt
il-proċess ta’ rieżami superviżorja. Ir-riżultati
tar-rieżami- intużaw għall-iżvilupp tal-modulu fuq ir-riskju tal-konċentrazzjoni tal-kreditu
fil-Manwal tas-Superviżjoni Unika.
Fl-2014, l-EBA organizzat 15-il taħriġ
għas-settur u 5 taħriġ transsettorjali għallawtoritajiet kompetenti (li tmienja minnhom
saru fl-uffiċċji tal-EBA), li komplew jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ kultura superviżorja
komuni, ħiliet u approċċi mal-awtoritajiet
kompetenti tal-UE kollha.
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Valutazzjoni tar-riskji u
l-iżgurar tat-trasparenza
fis-settur bankarju tal-UE

kijiet severi, imma plawżibbli, fuqhom. L-EBA
ġabret u pproċessat madwar 9.6 miljun punt
ta’ data għall-123 bank madwar l-UE kollha u
r-riżultati tat-test ta’ stress ġew ippubblikati
f’Ottubru 2014.

L-EBA għandha l-mandat li tissorvelja u
tevalwa l-iżviluppi fis-suq, kif ukoll li tidentifika xejriet, riskji potenzjali u vulnerabbiltajiet
fis-sistema bankarja tal-UE kollha. Fl-2014,
l-infrastruttura tal-valutazzjoni tar-riskju talEBA ġiet imsaħħa b’xi żviluppi sinifikanti bħala
ċentru ta’ data tal-UE, li jisfrutta r-rekwiżiti
ta’ rappurtar ġodda biex itejjeb l-indikaturi
ewlenin ta’ riskju tiegħu u serje ta’ prodotti ta’
riskju regolari, tagħmel xogħol tematiku fuq
il-konsistenza tal-RWA u tikkoordina l-valutazzjoni tat-test tal-istress madwar l-Unjoni
tal-akbar banek tal-UE.

Differenza waħda mit-testijiet ta’ stress li
saru qabel kienet li l-banek li kienu qed
jipparteċipaw kellhom jissottomettu ruħhom
għal analiżi tal-kwalità tal-assi (AQR). LAQR kien pass kbir ‘il quddiem għax-xogħol
tal-EBA fuq id-definizzjonijiet komuni u lkomparabbiltà, għax l-eżerċizzju uża d-definizzjonijiet armonizzati tal-EBA ta’ skoperturi
mrażżnin u mhux produttivi.

L-EBA bħala ċentru tad-data
Għall-ewwel darba, l-EBA żviluppat u ħarġet
sett uniku ta’ standards dwar ir-rappurtar filforma ta’ Rekwiżiti Komuni għar-Rappurtaġġ
(COREP) u Rekwiżiti Finanzjarji għarRappurtaġġ (FINREP). L-istandards ipprovdew
informazzjoni fuq il-fondi proprji tal-bank
(COREP) u data mill-karta ta’ bilanċ (FINREP)
li għandhom jiġu stampati mill-ġdid b’mod
konsistenti u merfugħin f’post wieħed. L-EBA
ikkondividiet data mikroprudenzjali ta’ banek
individwali ma’ awtoritajiet kompetenti u
superviżuri setgħu jieħdu sehem f’bażi ta’ data
konġunta fuq bażi voluntarja u jikkondividu
u jirċievu Indikaturi Ewlenin ta’ Riskju (KRIs)
tal-banek fil-kampjun tal-EBA. Il-Memorandum ta’ Fehim (MoU) ser jiġi aġġornat fil-bidu
tal-2015 u hu maħsub li jkopri lis-superviżuri
kollha.
Test tal-istress mal-UE kollha
Sabiex tgħin biex tiġi żgurata l-istabbiltà
u biex terġa’ tiġi rrestawrata l-fiduċja fissistema bankarja, l-EBA twettaq eżerċizzji
ta’ test ta’ stress mal-UE kollha. L-għan
hu li tevalwa kemm il-banek tal-UE huma
reżiljenti għal żviluppi ekonomiċi avversi, li
tgħin lis-superviżuri jivvalutaw banek individwali u li tikkontribwixxi biex jifhmu r-riskju
sistemiku fl-UE u, finalment, biex trawwem dixxiplina tas-suq fis-settur. Fl-2014,
l-EBA għamlet eżerċizzju msejjes fuq xenarji
makroekonomiċi komuni u metodoloġija konsistenti, u kien akkumpanjat bid-dispożizzjoni
ta’ trasparenza bħal qatt qabel fil-karti talbilanċ tal-banek u fl-impatt potenzjali ta’ xok-
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L-impatt tat-test tal-istress kien evalwat f’termini tal-proporzjon tal-kapital
tranżizzjonali ta’ CRR/CRD IV Grad 1 ta’ Ekwità
Komuni (CET1), li għalih, ir-rati ta’ xkiel ta’
5.5 % u ta’ 8.0 % ġew definiti għax-xenarji avversi u ta’ linja bażi, rispettivament. Fl-aħħar
tal-2013, il-medja peżata tal-proporzjon kapitali CET1 kienet ta’ 11.1 % u fix-xenarju avvers,
kien previst li din ser taqa b’madwar 260 bps,
l-aktar minħabba telf fuq il-krediti.
It-test sab li l-24 bank li pparteċipaw waqgħu
taħt il-limiti definiti u dan iwassal għal
nuqqas fil-kapital massimu aggregat ta’
EUR 24.6 biljun. Madankollu, il-kapital addizzjonali ġġenerat fl-2014 minn banek b’nuqqas
naqqas il-bżonnijiet kapitali tagħhom għal
EUR 9.5 biljun u n-numru ta’ banek b’nuqqas
għal 14. Ir-reazzjoni superviżorja għall-banek
individwali msejsa fuq dawn ir-riżultati kienet
ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti.
Ix-xogħol ta’ sistema bankarja parallela
(“shadow banking”)
Fl-2014, l-EBA wettqet studju fl-interpretazzjoni tat-terminu “istituzzjoni ta’ kreditu”, li
tintuża fl-aktar tipi ta’ leġiżlazzjoni bankarja
ewlenin fl-Unjoni, fosthom is-CRD IV u s-CRR,
il-BRRD u regolamenti ta’ SSM u SRM. Fl2015, l-EBA qed tippjana biex twettaq firxa ta’
xogħol ieħor fir-rigward tas-sistema bankarja
parallela, inkluż il-preparazzjoni ta’ linji gwida
fuq il-valuri limiti ta’ espożizzjoni għal entitajiet tas-sistema bankarja parallela skont lArtikolu 395(2) tas-CRR.

S O M M A R J U

E Ż E K U T T I V
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2014

Il-protezzjoni talkonsumaturi u
l-monitoraġġ ta’
innovazzjoni finanzjarja
L-EBA għandha rwol ewlieni fil-protezzjoni
tal-konsumatur billi tippromwovi t-trasparenza, is-sempliċità u l-ġustizzja fis-suq għallprodotti u servizzi finanzjarji b’fokus fuq ipoteki, self personali, prodotti ta’ tfaddil, karti
ta’ kreditu/debitu, kontijiet kurrenti u servizzi
ta’ pagament. Fl-2014, l-EBA ppubblikat irrapport annwali tagħha dwar ix-xejriet talkonsumaturi flimkien mal-Awtorità Ewropea
tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol
(EIOPA) u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u sSwieq (ESMA). L-EBA organizzat ukoll it-tieni
Jum għall-Protezzjoni tal-Konsumatur organizzat mill-ESAs Konġunti f’Londra f’Ġunju
2014. L-EBA kompliet ukoll ix-xogħol tagħha
biex tirrikonoxxi u timmonitorja prodotti u
servizzi innovattivi u tiżgura protezzjoni adegwata lil konsumaturi, investituri u depożituri
madwar l-UE.
Nipproteġu lill-konsumaturi
Fl-2014, l-EBA ħarġet linji gwida regolatorji
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott, jiġifieri flistadji ta’ interazzjoni ta’ bejn il-konsumatur u
l-instituzzjoni finanzjarja ta’ qabel ma jinxtara,
meta jinxtara u wara li jinxtara.
L-EBA żviluppat u kkonsultat linji gwida dettaljati dwar is-sorveljanza tal-prodotti u ftehimiet ta’ governanza fuq il-prodotti bankarji
għall-konsumatur. Il-linji gwida jeħtieġu listabbiliment ta’ arranġamenti interni għaddisinn, il-marketing u l-manteniment tul iċċiklu tal-ħajja tal-prodott u huma mmirati biex
jiżguraw li l-prodotti huma ddisinnjati biex
jolqtu l-interessi, l-objettivi u l-karatteristiċi
tas-suq fil-mira. Japplikaw għall-manifatturi
ta’ prodotti bankarji għall-konsumatur u
għad-distributuri. L-EBA għandha l-għan li
tipproduċi dikjarazzjoni ta’ reazzjoni u tiffinalizza l-linji gwida fir-rebbiegħa tal-2015.
Barra minn hekk, l-EBA żviluppat u kkonsultat
parir tekniku li jispeċifika l-kriterji u l-fatturi
li hi u l-awtoritajiet kompetenti għandhom
iqisu meta jiddeterminaw jekk hemmx tħassib
sinifikanti fuq il-protezzjoni tal-investitur firrigward tad-depositi strutturati jew theddida
għall-funzjonament ordnat u l-integrità tas-

swieq finanzjarji. L-EBA, l-ESMA u l-EIOPA
ppubblikaw ukoll dokument ta’ konsultazzjoni fuq il-linji gwida tal-abbozz tal-Kumitat
Konġunt fuq il-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat fissettur finanzjarju tal-UE. L-ESAs huma mistennija jiffinalizzaw id-dikjarazzjoni ta’ reazzjoni u l-linji gwida aktar tard fl-2015.
L-EBA bdiet ukoll xogħol fil-qasam tal-kontijiet ta’ pagament, u l-fokus kontinwu fuq lipoteki wassal għall-pubblikazzjoni ta’ karta
ta’ konsultazzjoni fuq l-abbozz ta’ linji gwida
u l-affidabbiltà finanzjarja tal-istimi skont
id-Direttiva dwar il-Kreditu Ipotekarju (MCD)
f’Diċembru 2014. L-EBA qed tistenna li tippubblika l-linji gwida finali qabel is-sajf tal2015. Dawn il-linji gwida japplikaw sa middata ta’ traspożizzjoni tal-MCD fil-21 ta’ Marzu
2016.
F’Ġunju 2014, bħala parti mill-isforzi tal-ESAs biex iġibu aktar konverġenza superviżorja
fis-setturi tat-titoli u dak bankarju, l-EBA u lESMA ppubblikaw ir-rapport finali tal-Kumitat
Konġunt dwar il-linji gwida għall-ġestjoni ta’
lmenti mill-konsumaturi fis-setturi tat-titoli u
dawk bankarji.
Il-monitoraġġ tal-innovazzjoni finanzjarja
Wara li ħarġu twissija fuq serje ta’ riskji li
jirriżultaw mix-xiri, iż-żamma u n-negozjar
f’muniti virtwali, bħalma huma bitcoins, lEBA kompliet tinvestiga jekk muniti virtwali
jistgħux jiġu rregolati u għandhomx jiġu rregolati. F’Opinjoni li l-EBA ppubblikata f’Ġunju
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tal-2014, hi evalwat il-benefiċċji potenzjali talmuniti virtwali, pereżempju tranżazzjonijiet
aktar mħaffa u irħas, inklużjoni finanzjarja u
kontribuzzjoni għat-tkabbir ekonomiku. Hi
identifikat aktar minn 70 riskju għall-utenti u
l-parteċipanti fis-suq, riskji relatati mal-integrità finanzjarja bħalma huma l-ħasil tal-flus u
reati finanzjarji oħrajn u riskji għal pagamenti
eżistenti f’muniti konvenzjonali.
Fuq il-bażi ta’ din il-valutazzjoni, l-EBA
kkonkludiet li approċċ regolatorju biex jiġu indirizzati dawn ir-riskji jeħtieġu sett sostanzjali
ta’ regolamentazzjoni. Biss, meta wieħed iqis
li ser jgħaddi ftit taż-żmien biex jiġi żviluppat
reġim bħal dan u li ftit mir-riskji diġà feġġew,
l-EBA indirizzat ukoll l-Opinjoni lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u tathom il-parir
li jiskoraġġixxu lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu
regolati, istituzzjonijiet tal-ħlas u istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi milli jixtru, jżommu jew
ibigħu muniti virtwali. Dan l-approċċ b’żewġ
fronti ser iħalli l-iskemi ta’ muniti virtwali
jiżviluppaw barra s-settur tas-servizzi finanzjarji u ser iħalli wkoll lill-istituzzjonijiet finanzjarji jżommu relazzjoni ta’ kont kurrenti ma’
negozji attivi fil-qasam tal-muniti virtwali.
L-EBA wettqet analiżi ta’ finanzjament kollettiv ibbażat fuq is-self, fosthom identifikazzjoni
ta’ riskji lil parteċipanti f’dan is-suq bħalma
huma mutwanti, mutwatarji u fornituri talpjattaforma. L-EBA analizzat b’mod speċifiku
dan it-tip ta’ regolament meħtieġ biex isaħħaħ
il-fiduċja f’dan is-segment il-ġdid tas-suq, kif
ukoll analizzat mudelli tan-negozju preżenti
fis-settur. Hi kkonkludiet billi qieset kemm irriskji huma diġà indirizzati f’direttivi u regolamenti tal-UE eżistenti u fl-oqfsa regolatorji
nazzjonali.

Ix-xogħol kollaborattiv
tal-EBA
Ix-xogħol tal-EBA mal-partijiet interessati
interni u esterni huwa parti importanti millattivitajiet tagħha. Ix-xogħol tal-istampa u talkomunikazzjoni tal-EBA ffukaw fuq li jiżguraw
li l-partijiet ikkonċernati mix-xogħol tal-Awtorità jiġu informati b’mod korrett, konsistenti
u f’waqtu dwar punti ta’ interess u tħassib.
Matul l-2014, l-EBA ffukat b’mod intensiv fuq
l-attivitajiet ta’ koordinazzjoni tat-test tal-istress tal-2014 fl-UE kollha bil-għan li jiġu promossi ċ-ċarezza u l-fehim tar-rwol u l-objettivi tal-Awtorità nifsha, kif ukoll tal-awtoritajiet
superviżorji kompetenti fuq il-livell tal-Istati
Membri. Barra mis-sezzjonijiet fuq is-sit web
li żdiedu a għat-test tal-istress tal-2014 flUE kollha, ħafna sezzjonijiet żdiedu fuq is-sit
ukoll, fosthom għodda interattiva tal-Ġabra
Unika tar-Regoli. F’Ottubru 2014, fl-istess
żmien tar-riżultati tat-test tal-istress, l-EBA
nediet il-kontijiet ta’ Twitter u YouTube tagħha.
Fl-2014, il-Kumitat Konġunt tal-ESAs kompla x-xogħol tiegħu bħala forum għallkoordinazzjoni transsettorjali u l-iskambju
ta’ informazzjoni bejn it-tliet awtoritajiet.
Taħt il-presidenza tal-EBA fl-2014, il-Kumitat
Konġunt b’mod partikolari ffoka fuq is-suġġetti
ta’ riskji transsettorjali u protezzjoni tal-konsumatur.
Il-Kumitat Konġunt ipproduċa żewġ rapporti
konġunti fuq riskji transsettorjali u vulnerabbiltajiet fis-sistema finanzjarja tal-UE u beda
analiżi tal-kondotta tar-riskju fin-negozju.
Fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur, ixxogħol iffoka fuq l-iżvilupp ta’ mandati regolatorji taħt il-leġiżlazzjoni ta’ Prodott Aggregat
ta’ Investiment għall-Konsumaturi bbażat fuq
l-Assigurazzjoni (PRIIPs).
Oqsma oħrajn ta’ attività transettorjali jinkludu l-iżvilupp ta’ linji gwida fuq il-konsistenza tal-prattiki superviżorji ta’ konglomerati
finanzjarji, xogħol fuq is-sigurtà, mandati taħt
il-pakkett leġiżlattiv kontra l-ħasil tal-flus,
tnaqqis tad-dipendenza eċċessiva fuq il-klassifikazzjoni ta’ kreditu u ffissar ta’ punti ta’
referenza.
Fil-kuntest tal-involviment internazzjonali, lEBA kienet f’kuntatt regolari ma’ awtoritajiet
regolatorji u superviżorji ta’ pajjiżi terzi, gruppi
ta’ riflessjoni u dawk li jistabbilixxu l-istandards finanzjarji internazzjonali, u pparteċipat
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fid-djalogi tal-Kummissjoni Ewropea dwar
ir-regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji. Hi
kienet involuta wkoll b’mod dirett fix-xogħol
ta’ bosta korpi internazzjonali, b’mod partikolari l-Kumitat ta’ Basel fuq is-Superviżjoni
Bankarja.

L-operazzjonijiet
Fl-2014, l-EBA ttrattat numru konsiderevoli ta’
kwistjonijiet operazzjonali interni, li inkludew
appoġġ legali, l-implimentazzjoni ta’ għodda
ġdida għall-ġestjoni ta’ proġetti, attività relatata mal-protezzjoni tad-data, immaniġġjar
finanzjarju u ta’ riżorsi umani, kif ukoll l-informatika u kontrolli interni.
L-appoġġ legali
L-EBA ħadmet fuq kwistjonijiet legali relatati
mal-ġarr minn bini għal ieħor tal-awtorità,
kwistjonijiet relatati ma’ riżorsi umani li
rriżultaw mir-Regolamenti tal-Persunal u lKondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema taċĊivil Oħrajn, ftehimiet ma’ fornituri tal-EBA
u talbiet minn korpi tal-UE, bħalma huma lQorti Ewropea tal-Awdituri u l-Ombudsman
Ewropew. Fl-2014, l-EBA pproċessat aktar
minn erbgħin ilment li ntbagħtu direttament
minn individwi jew persuni ġuridiċi, li l-parti lkbira tagħhom kienu relatati ma’ kwistjonijiet
ta’ protezzjoni tal-konsumatur.
L-Implimentazzjoni ta’ Genius, għodda ta’
immaniġġjar tal-portafoll ta’ ġestjoni talproġetti
L-EBA implimentat b’suċċess għodda
ta’ immaniġjar tal-portafoll ta’ ġestjoni
tal-proġetti (PPM), billi pprovdiet bażi ta’
data ċċentralizzata u disponibbli għallorganizzazzjoni kollha flimkien ma’ proċess
omoġenizzat biex tassisti l-maniġment superjuri tal-EBA u tal-korpi governattivi tal-EBA
fl-ippjanar, il-monitoraġġ, l-immaniġġjar u
l-prijoritizzazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma
tal-EBA.

E Ż E K U T T I V
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2014

Il-ġestjoni finanzjarja
It-titjib kontinwu fl-immaniġġjar u fil-kontroll
tar-riżorsi finanzjarji wasslu għal implimentazzjoni massimizzata tal-baġit għas-sena
u tnaqqis sinifikanti fir-riport għas-sena ta’
wara. Il-kwalità tax-xogħol għall-qasam talġestjoni finanzjarja kien ikkonfermat ukoll
minn awditjar li sar fl-2014. Ma ġewx identifikati sejbiet maġġuri, li jistgħu jiġu attribwiti
għal segwitu għaqli ta’ rakkomandazzjonijiet
imqajma preċedentament u t-titjib kostanti
tal-proċessi eżistenti fl-EBA.
Ir-riżorsi umani
Wara l-pubblikazzjoni ta’ 69 proċedura ta’
selezzjoni, l-EBA rċeviet 1 850 applikazzjoni,
intervistat 173 kandidat u rreklutat 41 aġent
temporanju, 9 aġenti kuntrattwali u 19-il espert nazzjonali ssekondat.
In-numru totali tal-persunal tela’ għal 146, li
jinkludi 26 nazzjonalità tal-UE (imqabbel ma’
24 fl-2013) u tqassim tal-persunal skont ilġeneru kien ta’ 45 % nisa u 55 % irġiel. L-EBA
nediet ukoll skema ta’ taħriġ għax-xogħol għal
gradwati mill-università żgħażagħ f’Ottubru
2014.
It-teknoloġija tal-informazzjoni
Barra mill-manteniment u l-appoġġ ta’ sistemi ta’ produzzjoni għall-ġbir tad-data u
infrastruttura ġenerali, l-EBA implimentat
għadd ta’ proġetti konformi mal-istrateġija
approvata tal-IT.
Sal-aħħar tas-sena, il-pjattaforma ta’ kulleġġi
kienet internalizzata fiċ-ċentru ta’ data talEBA u użata fuq arkitettura aktar flessibbli.
Din tippermetti lill-EBA topera b’mod indipendenti mingħajr l-appoġġ ta’ fornitur estern.
Fid-dominju konġunt tas-servizzi tal-IT, l-EBA
temmet b’suċċess proġett ta’ infrastruttura
tal-IT maġġuri relatat mal-ġarr għal bini ġdid
f’Londra.
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Oqsma ewlenin li ser
ikun hemm fokus fuqhom
fl-2015
L-EBA għandha skeda estensiva ta’ xogħol
għall-2015 biex tkompli tippromwovi u tissalvagwardja l-integrità u l-istabbiltà tassettur bankarju tal-UE. Fost l-oqsma ta’ fokus
hemm ir-RWAs, il-kalibrar regolatorju fuq
fondi ingranati jew stabbli, monitoraġġ regolatorju tal-instrumenti ta’ fondi proprji, remunerazzjoni, opzjonijiet u diskrezzjonijiet. L-EBA
ser tiffinalizza numru ta’ prodotti regolatorji,
fosthom l-iskema ta’ garanzija tad-depożiti u
l-istabbiliment tal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni.
Żviluppi regolatorji ser jinkludu reviżjoni taltrattament prudenzjali ġenerali tal-impriżi
ta’ investiment, rapport fuq il-kumpaniji
żgħar u medji (SMEs), il-faċilitazzjoni ta’ djalogu effettiv bejn awtoritajiet kompetenti u
s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu,
awdituri u ditti tal-awditjar. L-EBA ser toħroġ
linji gwida dwar sistema bankarja parallela
(shadow banking) u sejra tiżviluppa RTS dwar

12

il-konsolidazzazzjoni ta’ regolamentazzjoni
prudenzjali.
Barra minn hekk, l-EBA ser tkompli tiffokka
fuq it-titjib tal-konverġenza superviżorja,
l-aġġornament tal-għodod għall-analiżi tarriskju, iżżid it-trasparenza tas-settur bankarju
fl-UE u żżid l-isforzi tagħha fuq konverġenza
regolatorja u superviżorja f’dan il-qasam partikolari ta’ pagamenti.
Is-sena 2015 tfakkar l-ewwel sena millimplimentazzjoni tal-BRRD u ser tkun sena
impenjattiva għall-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni
u superviżorji u tal-EBA fir-rwol tagħha li
tappoġġa l-implimentazzjoni tal-qafas ġdid
għall-irkupru u riżoluzzjoni fl-Ewropa.
Id-deċiżjoni li ma jsirx test tal-istress mal-UE
kollha fl-2015 ifisser li l-EBA ser tibda tipprepara għall-eżerċizzju li jmiss li ser isir fl-2016.
Minflok, ser twettaq eżerċizzju ta’ trasparenza
fl-2015, hekk kif għamlet fl-2013, li ser jipprovdi data ddettaljata fuq il-karti tal-bilanċ u
l-portafolli tal-banek tal-UE.
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Lista dettaljata tal-prodotti talEBA mogħtija fl-2014

Tip ta’ approprjazzjonijiet
Standards Tekniċi Regolatorji
(RTS)

Għadd
22

Titlu
2 RTS fuq il-funzjonament tal-kulleġġi
3 RTS fuq permess ta’ eżenzjoni tal-użu ta’ data
RTS fuq ħruġ ta’ flus kollaterali addizzjonali u kuntratti tad-derivattivi
RTS fuq valutazzjoni ta’ riżolvibbiltà
RTS fuq valutazzjoni tal-estent tal-pjan ta’ rkupru minn awtoritajiet kompetenti
RTS fuq il-kontenut ta’ pjanijiet ta’ rkupru
RTS fuq il-kontenut ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp
RTS fuq l-iżvelar tal-bafer kontroċikliku
RTS fuq approċċ ta’ grandfathering standardizzat għall-iskoperturi tal-ekwità
RTS fuq identifikazzjoni ta’ G-SIIs
RTS fuq strumenti li jissodisfaw l-kundizzjonijiet skont l-Artikolu 90 (j) (ii) tal-CRDIV
RTS fuq perjodi marġini ta’ riskju
RTS fuq il-materjalità ta’ tibdil fil-mudell u estensjonijiet
RTS fuq fondi proprji — parti 4
RTS fuq fondi proprji msejsa fuq spejjes ġenerali fissi
RTS fuq aġġustamenti ta’ valutazzjoni prudenti
RTS li tispeċifika firxa ta’ kontenuti ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni
RTS fuq standards tekniċi u assigurazzjoni tal-indennizz professjonali
RTS fuq l-użu ta’ derogi għall-użu ta’ derogi b’muniti b’assi likwidi insuffiċjenti

Standards Tekniċi ta’
Implimentazzjoni

10

2 ITS fuq il-funzjonament tal-kulleġġi
Emendi għall-ITS fuq ir-rapportar (emenda ta’ Lulju)
Emendi għall-ITS fuq ir-rapportar (emenda ta’ Ottubru)
ITS fuq il-muniti b’assi likwidi insuffiċjenti
ITS fuq muniti b’eleġibbiltà dejqa tal-bank ċentrali
ITS fuq id-definizzjonijiet għar-rappurtaġġ superviżorju ta’ skoperturi mrażżnin u improduttivi.
ITS fuq l-iżvelar tal-valuri ta’ indikaturi minn G-SIIs
ITS fuq il-mudell għall-iżvelar tal-proporzjon ta’ ingranaġġ
ITS fuq id-deċiżjoni konġunta fuq l-approvazzjoni ta’ mudelli interni
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Tip ta’ approprjazzjonijiet
Linji gwida

Għadd
17

Titlu
Linji gwida fuq il-konfidenzjalità u l-iżvelar
Linji gwida fuq il-ġbir tad-data fuq dawk li jaqilgħu paga għolja
Linji gwida fuq l-iżvelar ta’ assi ħielsa
Linji gwida fuq pjanijiet ta’ finanzjament
Linji gwida fuq il-materjalità, il-propjetarjetà u l-kunfidenzjalità u fuq il-frekwenza tal-iżvelar
Linji gwida fuq il-metodoloġija biex jiġu identifikati O-SIIs
Linji gwida fuq żvelar aktar frekwenti
Linji gwida fuq il-poteri biex tiġi indirizzata r-riżolvibbiltà
Linji gwida fuq firxa ta’ xenarji għal pjanijiet ta’ rkupru
Linji gwida fuq is-sigurtà tal-pagamenti fuq l-internet
Linji gwida fuq it-transfer ta’ riskji sinifikanti fit-titolizzazzjoni sintetika
Linji gwida fuq it-transfer ta’ riskji sinifikanti fit-titolizzazzjoni tradizzjonali
Linji gwida fuq l-iżvelar speċjali ta’ indikaturi ta’ importanza sistematika
Linji gwida fuq metodoloġija u proċessi ta’ SERP
Linji gwida fuq testijiet li jistgħu jwasslu għal miżuri ta’ appoġġ pubbliku
Linji gwida dwar ir-rata ta’ skont nozzjonali applikabbli għar-rimunerazzjoni varjabbli
Dwar l-Eżerċizzju ta’ Benchmarking tar-Rimunerazzjoni

Rakkomandazzjonijiet
Opinjonijiet/pariri

1

Rakkomandazzjoni dwar l-użu tal-Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI)

14

Opinjoni fuq il-passi tal-kwalità tal-kreditu fir-rigward ta’ bonds koperti
Opinjoni fuq reviżjoni ta’ miżuri makroprudenzjali
Opinjoni fuq emendi għad-dati tar-raportaġġ
Opinjoni fuq skoperturi għal riskju ta’ kreditu ttrasferit
2 Opinjonijiet fuq il-funzjonament tal-qafas makroprudenzjali
Opinjoni fuq ir-remunerazzjoni u l-provvedimenti
Opinjoni fuq il-miżuri strutturali
Opinjoni fuq l-applikazzjoni tal-Artikoli 108 u 109 tas-CRDIV
Opinjoni fuq l-applikazzjoni tal-ewwel parti, titolu II u l-Artikolu 113(6) u (7) tas-CRR
Opinjoni fuq il-muniti virtwali
Rapport fuq il-valutazzjoni tal-perimetru bankarju fl-UE
Parir tekniku fuq il-filtru prudenzjali għal gwadanji u telf ta’ valur ġust li jirriżultaw mir-riskju ta’
kreditu tal-istituzzjoni stess relatata mal-obbligazzjonijiet derivati
Parir tekniku fuq kriterji u fatturi għall-poteri ta’ intervent li jikkonċernaw depożiti strutturati

14
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Rapporti
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Titlu
Notifika fuq xejriet u prattiki ta’ remunerazzjoni
Rapport Annwali 2013
Rapport annwali fuq l-impatt tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Likwidità
Rapport fuq il-valutazzjoni ta’ xejriet u prattiki ta’ remunerazzjoni
Rapport fuq ix-xejriet tal-konsumaturi 2014
Rapport tal-Kumitat Konġunt fuq riskji u vulnerabbiltajiet Rebbiegħa 2014
Rapport tal-Kumitat Konġunt fuq riskji u vulnerabbiltajiet Ħarifa 2014
Lista ta’ konglomerati finanzjarji 2014
Rikonċiljazzjoni ta’ raportaġġ statistiku u superviżjorju (JEGR)
Rapport fuq preferenzi tal-inġenji tal-ajru
2 Rapporti fuq l-istatus tal-banek fl-implimentazzjoni ta’ Basel III 2014
Rapport ta’ valutazzjoni fuq il-pjan ta’ rkupru
2 Rapporti fuq bonds koperti
Rapport fuq l-impatt tad-differenzi fid-definizzjonijiet ta’ proporzjon ta’ ingranaġġ
Rapport fuq operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-ġdid fuq perjodu twil
Rapport fuq il-monitoraġġ tal-istrumenti AT1
Rapport fuq it-tnaqqis ta’ fondi proprji minn pensjonijiet/assi netti
Rapport fuq ir-rekwiżit ta’ retenzjoni ta’ titolizzazzjoni
Rapport fuq il-valutazzjoni tar-riskju tas-sistema bankarja Ewropea Diċembru 2014
Rapport fuq il-valutazzjoni tar-riskju tas-sistema bankarja Ewropea Ġunju 2014
SMEs u proċess ta’ interazzjoni ta’ ipoteki residenzjali fuq l-eżitu tal-istudju tal-RWA

Dokumenti ta’ Diskussjoni
(CP)

64

CP fuq l-abbozz ta’ linji gwida tas-SREP
CP fuq l-ITS dwar id-deċiżjoni konġunta dwar l-approvazzjoni ta’ mudelli interni
4 CP fuq abbozzi ta’ RTS u ITS fuq il-kulleġġi tas-superviżuri
CP fuq RTS dwar il-funzjonament operazzjonali tal-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni
CP fuq RTS dwar rekwiżiti ta’ notifika
CP fuq tassonomija tal-XBRL
2 CP fuq linji gwida tad-divulgazzjonijiet ta’ CRR ta’ Artikoli 432 u Artikoli 433
CP fuq il-GLs ta’ ġbir ta’ data dwar dak li jaqilgħu paga għolja
CP fuq il-GL tal-eżerċizzju ta’ valutazzjoni fuq ir-remunerazzjoni
CP fuq l-aġġornament ta’ ITS fuq il-Proporzjon tal-Kopertura tal-Likwidità
CP fuq aġġornament ta’ ITS fuq ir-rappurtaġġ tal-proporzjon tal-ingranaġġ
CP fuq il-linji gwida ta’ politiki dwar ir-remunerazzjoni
CP fuq l-RTS dwar eżenzjoni tal-użu ta' data
CP fuq l-RTS dwar it-trattament tal-iskoperturi ta’ titoli taħt l-approċċ tal-IRB
CP fuq l-RTS dwar perjodi ta’ marġni ta’ riskju
CP fuq l-RTS dwar il-valutazzjoni tal-metodoloġija tal-AMA
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Tip ta’ approprjazzjonijiet

Għadd

Titlu
CP fuq l-RTS dwar l-implimentazzjoni u l-PPU u l-approċċ tal-IRB
CP fuq l-RTS tal-Iżvelar ta’ CBB Artikolu 440 tas-CRR
CP fuq l-RTS tal-limitu ta’ materjalità
2 CP fuq l-RTS u l-ITS ta’ valutazzjoni ta’ approċċi avvanzati
CP fuq l-ITS dwar il-mapping ta’ ECAIs
CP fuq l-RTS ta’ tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju dwar kuntratti ta’ derivattivi OTC
2 CP fuq l-ITS u mapping ta’ valutazzjoni ta’ kreditu esterni
3 CP fuq l-RTS dwar il-metodoloġoija ta’ valutazzjoni għall-approċċ tal-IRB
CP fuq il-linji gwida dwar il-miżuri ta’ appoġġ
CP fuq l-RTS dwar valwaturi indipendenti
CP fuq il-linji gwida fuq il-kriterji ta’ valutazzjoni ta’ O-SIIs
CP fuq il-linji gwida dwar l-iskattaturi għall-miżuri ta’ intervent bikri
CP fuq il-linji gwida dwar falliment jew fi probabbiltà ta’ falliment
CP fuq il-linji gwida fil-lista minima ta’ servizzi u faċilitajiet
CP fuq il-linji gwida dwar l-implimentazzjoni ta’ għodod ta’ riżoluzzjoni (fuq l-għodda ta’
separazzjoni tal-assi)
CP fuq il-linji gwida dwar l-implimentazzjoni ta’ għodod ta’ riżoluzzjoni (fuq l-għodda ta’ bejgħ
ta’ negozju)
CP fuq il-linji gwida dwar l-obbligazzjoni ssimplifikata
CP fuq l-ITS dwar l-obbligazzjonijiet issimplifikati
CP fuq l-impenji ta’ pagamenti
CP fuq il-linji gwida dwar l-interrelazzjoni bejn il-BRRD u s-CRD-CRR
3 CP fuq l-RTS, linji gwida u l-ITS fuq appoġġ finanzjarju
CP fuq il-lista minima ta’ indikaturi tal-pjanijiet ta’ rkupru
CP fuq il-linji gwida dwar l-ixkiel għar-risolvabbiltà
3 CP fuq l-abbozz ta’ RTS fuq il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ kontenut u l-valutazzjoni tarrisolvabbiltà
CP fuq ir-rikonoxxenza kuntrattwali tar-rikapitalizzazzjoni interna
CP fuq il-linji gwida fuq kontribuzzjonijiet għall-Iskemi ta’ Garanzija tad-Depożiti
CP fuq l-RTS fuq il-valwaturi
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Titlu
CP fuq il-linji gwida dwar ir-rati ta’ konverżjoni
CP fuq il-linji gwida għat-trattament tal-azzjonisti fir-rikapitalizzazzjoni interna
CP fuq l-RTS fuq l-MREL
CP fuq parir tekniku fuq il-MiFIR għal depożiti strutturati
CP fuq is-sigurtà ta’ pagamenti bl-internet
CP fuq id-Direttiva dwar il-Kontijiet tal-Pagamenti
CP fuq il-linji gwida dwar is-sorveljanza tal-prodotti u l-governanza
CP fuq il-linji gwida dwar ir-rekwiżiti ta’ affidabbiltà kreditizja taħt l-MCD
CP fuq il-linji gwida dwar ir-rekwiżiti ta’ trattament ta’ arretrati u preklużjoni taħt l-MCD

Dokumenti ta’ Diskussjoni

3

Dokument ta’ Diskussjoni dwar il-pensjonijiet
Dokument ta’ Diskussjoni dwar it-titolizzazzjoni sempliċi standard u trasparenti
Dokument ta’ Diskussjoni dwar il-linji gwida fuq ir-rekwiżiti ta’ passportar taħt id-Direttiva dwar
il-Kreditu Ipotekarju

Evalwazzjonijiet bejn il-Pari

1

Evalwazzjoni bejn il-Pari fuq il-linji gwida dwar ir-riskju ta’ konċentrazzjoni (GL 31)
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