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2018. aasta saavutused

Keskne roll regulatiiv- ja poliitikaraamistikus, ühtsete 
eeskirjade väljatöötamine ja haldamine

Õigusraamistiku rakendamise  
järelevalve 

2018.  aasta oktoobris avaldas EBA aruande 
Basel III lõpliku õigusraamistiku rakendamise 
mõju jälgimise kohta ELis. Aruanne hõlmab 
krediidiriskist, tegevusriskist, finantsvõimen-
duse määra reformidest ja kogutoodangust 
miinimumkapitalinõude kogumahule tuleneva 
mõju analüüsi. EBA andis juba enne järeleval-
vestandardite väljatöötamist Baseli pangajä-
relevalve komiteele aktiivselt varajast teavet 
uute andmekogumistoimingute kaudu, mis 
võimaldavad kavandatud poliitikat paremini 
hinnata. 

Kapitali emiteerimise pidev seire 

EBA hindab ELi institutsioonide emiteeritud 
esimese taseme põhiomavahenditesse kuu-
luvate instrumentide (CET1) uute vormide 
tingimusi, et teha kindlaks sätted, mida EBA 
peab rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega 
vastuolus olevaks. Koostöös pädevate asu-
tustega vaatab EBA läbi ka kapitalinõuete 
määruse eelsed instrumendid. Seiretöö pea-
mised tulemused kajastuvad esimese taseme 
põhiomavahendite aruandes, mis avaldati esi-
mest korda 2017. aastal ja mida ajakohastati 
2018.  aasta keskel. Lisaks vaatas EBA oma 
täiendavate esimese taseme omavahendite 
(AT1) aruandes läbi 23 täiendavate esimese 
taseme omavahendite emissiooni kogusum-
mas 11,41 miljardit eurot. 

9. rahvusvahelise 
finantsaruandlusstandardi (IFRS 9) 
rakendamise seire 

2018. aasta detsembris avaldas EBA aruande 
oma esimeste tähelepanekutega 9. rahvusva-
helise finantsaruandlusstandardi (IFRS) mõju 

ja rakendamise kohta ELi institutsioonides. 
Aruandes sisalduvad andmed koguti asutus-
te esitatud järelevalvelise aruandluse vormide 
kaudu ja neid täiendati vajaduse korral avali-
kustatava teabega. 

Krediidiriski miinimumkapitalinõuete  
selguse suurendamine

EBA pani rõhku Euroopa õigusraamistiku 
selguse suurendamisele, pöörates erilist tä-
helepanu kapitalinõuete määruse sätetele, 
mis käsitlevad krediidiriski maandamise raa-
mistikku, samuti tavade ühtlustamisele eriti 
suure riskiga seotud kirjete tuvastamisel ka-
pitalinõuete määruse artikli 128 lõike 3 alusel. 
Seoses sellega avaldas Euroopa Pangandus-
järelevalve 2018.  aasta märtsis aruande kre-
diidiriski maandamise kehtiva raamistiku hin-
damise kohta ja esitas suure riskiga seotud 
riskipositsioonide liikide kindlakstegemise 
suunised. 

Sisemudelite jätkuv parandamine  
ja võrdlemine 

EBA tegi oma iga-aastaseid järelevalvelised 
võrdlusuuringuid, mille eesmärk oli tuvas-
tada võõrväärtused riskiga kaalutud varade 
arvutamisel sisemudelite abil. EBA avaldas 
horisontaalsed aruanded, milles võetakse 
kokku põhijäreldused krediidiriski ja tururiski 
kohta. Mis puudutab krediidiriski, siis esitati 
2018.  aasta aruandes esmakordselt tulemu-
sed nii kõrge makseviivituse riskiga portfellide 
kui ka madala makseviivituse riskiga port-
fellide kohta. Tururiski aruandes oli võimalik 
kvantifitseerida eri tooteliikide riskitasemed, 
millest nähtub, et intressimäära instrumenti-
de hajutatuse tase on kõige madalam.
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Iga-aastase võrdlusuuringu üksikasjad on lisa-
tud tehnilistesse rakendusstandarditesse (ITS), 
milles kirjeldatakse võrdlusportfelle ja kohal-
datavaid aruandlusjuhiseid. 2018.  aasta juunis 
avaldas EBA nende tehniliste rakendusstandar-
dite iga-aastase ajakohastuse, milles määratles 
võrdlusportfellid 2019. aasta võrdlusanalüüsiks.

Sisereitingute tegevuskava viimase elemen-
dina valmis töö, mis käsitleb majanduslan-
guse kindlakstegemist ja selle mõju makse-
viivitusest tingitud kahjumäära hinnangutele. 
Selgitused on esitatud 2018. aasta novembris 
avaldatud regulatiivsete tehniliste standardi-
te lõplikus eelnõus majanduslanguse laadi, 
raskuse ja kestuse täpsustamise kohta ning 
2019. aasta alguses avaldatud EBA suunistes 
majanduslanguse makseviivitusest tingitud 
kahjumäära prognoosimise kohta. 

Vastaspoole krediidiriski ja tururiski 
läbivaadatud standardite rakendamine  
ELis

Pärast ELis tururiski ja vastaspoole kredii-
diriski läbivaadatud raamistike rakendamist 
käsitleva EBA aruteludokumendi üle peetud 
konsultatsiooni sai EBA lisaks oma pangan-
dussektori sidusrühmade kogu tagasisidele 
veel 14  vastust. Aruteludokumendis esitati 
esialgsed ettepanekud ja arvamused, kuidas 
täita teise kapitalinõuete määruse ettepane-
kus sätestatud kaheksat volitust, millest kaks 
käsitlevad vastaspoole krediidiriski standard-
meetodit ja kuus kauplemisportfelli põhjalik-
ku läbivaatamist. 

Joonis 1. EBA tegevuskava sisemudeli parandamise kohta

DETSEMBER 2013
Aruanded riskiga kaalutud 
vara võrreldavuse kohta

MÄRTS 2015
Aruteludokument 
sisereitingute meetodi 
tuleviku kohta VEEBRUAR 2016

Sisereitingute tegevuskava 
aruanne ja arvamus 
rakendamise kohta

SEPTEMBER 2016
Regulatiivne tehniline standard 

olulisuse piirmäära kohta ja 
suunised makseviivituse 

määratluse kohta

NOVEMBER 2017
Suunised makseviivituse 

tõenäosuse, makseviivitus-
est tingitud kahjumäära ja 

makseviivituses olevate 
riskipositsioonide kohta

NOVEMBER 2018
Regulatiivne tehniline 

standard majanduslan-
guse kohta

MÄRTS 2018
Aruanne krediidiriski 

maandamise kohta 
standardmeetodil ja 

sisereitingute põhimeetodil
DETSEMBER 2019

Suunised krediidiriski 
maandamise kohta 

täiustatud sisereitingute 
meetodil

JUULI 2016
Regulatiivne tehniline 
standard sisereitingute 
hindamise metoodika kohta

MÄRTS 2019
Suunised majanduslangusega 
seotud makseviivitusest tingitud 
kahjumäära hindamise kohta

DETSEMBER 2020
Sisereitingute 
tegevuskava 
rakendamine

- Riskiga kaalutud vara 
 varieeruvuse allikate analüüs 

- 1. etapp

- 2. etapp

- 3. etapp

- 4. etapp

- Rakendamine
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Tegevuse edasiandmise raamistiku 
ühtlustamine 

2017.  aastal käsitles EBA tegevuse edasiand-
mist pilveteenuste osutajatele, koostades pil-
veteenuse osutajatele tegevuse edasiandmise 
soovitused. Soovitustega tagati, et asutused ja 
teenuseosutajad saavad pilveteenuste osutaja-
tele tegevuse edasiandmisel tugineda kindlaks-
määratud järelevalveootustele, millega kaotati 
pilveteenuste kasutamisega seotud ebakindlus. 
Soovitused on lisatud käesolevatesse suunis-
tesse ja muutuvad kehtetuks, kui muudetud 
suunised 30. septembril 2019 jõustuvad.

Suunised hõlmavad kogu tegevuse edasiand-
mise protsessi alates esmasest riskianalüü-
sist kuni lepingu sõlmimise ja olemasolevast 
korrast loobumiseni. Asutused peavad hinda-
ma nii funktsiooni edasiandmisega kaasne-
vaid riske kui ka teenuseosutaja suutlikkust 
funktsiooni täita. 

Tasustamistavade seire 

EBA analüüsis 2017.  aasta majandusaasta 
näitajate põhjal suurt palka saavate tööta-
jatega seotud suundumusi ja avaldab oma 
aruande 2019. aasta alguses. Üldiselt on kõr-
gepalgaliste arvu (262) suurenemine tingitud 
peamiselt selliste töötajate arvu suurenemi-
sest teatud liikmesriikides, samas kui mõnes 
teises liikmesriigis kõrgepalgaliste arv veidi 
vähenes. Nende kõrgepalgaliste arv, kes on 
kindlaksmääratud töötajad, vähenes pisut: 
2017.  aastal 86,89% võrreldes 89,47%-ga 
2016. aastal. 

Panustamine kapitaliturgude liidu 
tegevuskavasse 

2018. aasta juunis avaldas EBA vastuseks Eu-
roopa Komisjoni konsultatsioonitaotlusele aru-
ande ja soovituse VKEdele suunatud Euroopa 
tagatud võlakirjade ja taristulaenude õigusraa-
mistiku võimaliku vastuvõtmise kohta. EBA ei 
soovitanud selles etapis sellist õigusraamis-
tikku luua ja andis Euroopa Komisjonile nõu 
uurida kvaliteetsete projektide rahastamiseks 
antud laenudega tagatud võlakirjade eriõigus-
raamistiku eeliseid. 

Uue väärtpaberistamise raamistiku (STS) 
rakendamine 

2018. aasta oli ELi uute väärtpaberistamisees-
kirjade rakendamisel ülioluline. Uue väärtpabe-
ristamise raamistiku kohaselt on EBA saanud 
28  regulatiivset volitust. Ta täitis neist edukalt 
viis, sealhulgas STS kriteeriumide tõlgenda-
mise suunised nii varaga tagatud kommerts-
väärtpaberite kui ka muude kui varaga tagatud 
kommertsväärtpaberitega seotud väärtpaberis-
tamise korral, homogeensust käsitlevate tehni-
liste standardite eelnõud ja riskide säilitamise 
tehniliste standardite eelnõud, mille eesmärk 
on ühtlustada valdkonnas kehtivaid nõudeid, et 
tagada asutustepoolne järjekindel kohaldami-
ne. Väärtpaberistamist käsitlevaid ELi uusi ühi-
seid eeskirju ja väärtpaberistamise kapitalinõu-
deid hakatakse kohaldama 1. jaanuaril 2019. 

IKT-riskide maandamine ja juhtimine  
ning küberturvalisus 

IKT-riskide keerukus ja IKTga seotud intsiden-
tide (sealhulgas küberintsidentide) sagedus on 
suurenemas. 2018.  aastal tegi EBA IKT-riske 
käsitlevat tööd 2018.  aasta märtsis avaldatud 
Euroopa Komisjoni finantstehnoloogia (Fin-
Tech) tegevuskava nõuete alusel. Esimene tu-
lemus oli IKT ja turvariskide juhtimise suunis-
te kogum, mille eesmärk on maandada kõigi 
finantseerimisasutuste IKT-riske. Suunistes 
kehtestatakse nõuded krediidiasutustele, in-
vesteerimisühingutele ja makseteenuse pakku-
jatele IKT-riskide maandamiseks ja juhtimiseks 
ning nende eesmärk on tagada järjepidev ja 
kindel lähenemisviis kogu ühtsel turul. Suunis-
te projekti avalik konsultatsioon algas 13. det-
sembril 2018 ja lõplikud suunised avaldatakse 
eeldatavasti 2019. aasta kolmandas kvartalis.
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Tõhusa ja koordineeritud kriisilahenduse edendamine 

Hindamise käsiraamat

EBA töötas välja kriisilahenduse eesmärgil 
tehtava hindamise käsiraamatu, mis võetakse 
vastu 2019. aasta alguses. Käsiraamatu vastu-
võtmine on kooskõlas EBA regulatiivse tegevu-
sega kriisilahenduse hindamise valdkonnas, 
mille tulemuseks on kriisilahendusele eelneva 
hindamise regulatiivsed tehnilised standardid, 
kriisilahenduse järgse hindamise regulatiivsed 
tehnilised standardid, regulatiivsed tehnilised 
standardid tuletisinstrumentidest tulenevate 
kohustuste väärtuse kindlaksmääramiseks 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise ees-
märgil ning sõltumatuid hindajaid käsitlevad 
regulatiivsed tehnilised standardid.

Kriisilahenduspõhimõtete lähendamine, 
keskendudes kolleegiumide toimimisele 
ja kriisilahenduse edenemise 
jälgimisele kogu ELis 

EBA avaldas oma esimese kriisilahenduse 
kolleegiumide töö aruande 2018. aasta juulis. 
Aruanne hõlmab 2017. aasta kriisilahendust-
sükliga seotud valitud kolleegiume, kuid ei 
hõlma kriisilahenduse kavandamist väljaspool 
kriisilahenduse kolleegiume. Selle eesmärk 
on anda ülevaade kolleegiumide tööst ja väl-
jundist ning tegevusaspektidest, et selgitada 
välja tehtud edusammud ja parandamist vaja-
vad valdkonnad, suurendades läbipaistvust 
sidusrühmade jaoks.

Järelevalvetavade lähendamise edendamine

2. samba parema rakendamise 
toetamine ELis: EBA 2. samba 
tegevuskava 

EBA täitis 2018.  aasta juulis oma 2.  samba 
tegevuskava olulise vahe-eesmärgi, avalda-
des kolme läbivaadatud suunise paketi, mille 
eesmärk on veelgi tõhustada asutuste riski-

juhtimist ja lähendamist järelevalvealase lä-
bivaatamise ja hindamise protsessis (SREP). 
Kolmes läbivaadatud suunises keskendutakse 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute int-
ressipositsiooni riski juhtimisele pangaport-
fellis (IRRBB suunised) ja stressitestimisele 
(suunised finantseerimisasutuste stressitesti-
de kohta) ning ühistele SREP menetlustele ja 
metoodikale (SREP suunised).

1. hindamine

Kriisilahenduse või 
jätkusuutmatuse 

tingimused

Valu2. hindamine

Kriisilahenduse 
vahendite kasutamine

Hindamine pärast 
kriisilahendust

3. hindamine

Erineva kohtlemise 
hindamine, ükski 

võlausaldaja ei ole 
halvemas olukorras

Hindamine

Hindaja määramine
Hindamisaruanne 

Valmisolek

Juhtimise 
infosüsteemi 

tehnilised kaalutlused 
(koostamisel)

Hindamine enne kriisilahendust

2018 2019

Joonis 2. Hindamisprotsessi etapid
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Kolmanda riigi samaväärsuse 
hindamine 

EBA töö kolmandate riikide samaväärsu-
se hindamisel keskendub kahele peamise-
le valdkonnale: kolmandate riikide asutuste 
ametisaladuse ja konfidentsiaalsuskorra hin-
damine ning kolmandate riikide jurisdiktsioo-
nide õigus- ja järelevalveraamistiku hindami-
ne. Praeguseks on hinnatud, et 42  asutusel 
24  kolmanda riigi jurisdiktsioonist on sama-
väärne konfidentsiaalsuskord. 

Pärast komisjoni konsultatsioonitaotlust aitas 
EBA 2018. aastal hinnata mitme kolmanda rii-
gi järelevalve- ja õigusraamistiku samaväär-
sust ELi omaga. 

Järelevalvetavade lähendamise  
hindamine 

Poliitika kujundamist järelevalvetavade vald-
konnas juhibki peamiselt EBA, kes tegeleb 
järelevalvevajaduste ja valdkondadega, kus on 
vaja edasist lähendamist. Üldiselt on lähenda-
misalane töö oluline tagasisidekanal poliitilise 
töö jaoks. Näiteks on enamik valdkondi, kus 
2016. ja 2017.  aasta lähendamise hindamine 
näitas vajadust edusammude järele, hõlma-
tud EBA 2.  samba raames tehtava poliitilise 
tööga, mille tulemusel avaldati 2018.  aastal 
läbivaadatud SREP suunised. Samamoodi lõid 
2018.  aasta kahepoolsed lähenemiseesmär-
giga külastused tagasisidekanali, mis annab 
teavet EBA poliitilise töö jaoks. Ühise järele-
valvekultuuri ja järelevalvetavade lähendamise 
edendamise oluline komponent on ka kooli-
tus. EBA korraldas 2018. aastal kokku 27 koo-
litusüritust 1687 osalejale.

Suundumuste ning võimalike riskide ja haavatavuste 
väljaselgitamine ja analüüsimine ning viivislaenude 
lahendamiseks tehtava töö toetamine 

ELi pangandussektori arengu jälgimine 
ja hindamine 

EBA jätkab ELi pangandussüsteemi peamiste 
riskide ja haavatavuste seire keskse vahen-
dina oma korrapärase riskihindamisaruande 
koostamist. 2018.  aasta riskihindamisaru-
andes kirjeldatakse peamisi muutusi ja 
suundumusi ELi pangandussektoris alates 
2017. aasta lõpust ning esitatakse EBA prog-
noos peamiste riskide ja haavatavuste kohta. 
2018. aasta aruande jaoks saadi andmed vali-
mist, kuhu kuulusid 187 panka 25 EMP riigist, 
mis hõlmasid umbes 80% ELi pangandussek-
torist (koguvara alusel); neid andmeid täien-
dati turuandmetega.  

Teine oluline seirevahend, mida EBA kasutab 
peamiste riskide ja haavatavuste tuvastami-
seks, on EBA järeldused riskihindamise kü-
simustiku kohta. Riskihindamise küsimustik 
on poole aasta tagant tehtav uuring, mille käi-
gus EBA küsitleb panga- ja turuanalüütikuid, 
kogudes turuosaliste seisukohti pangandus-
sektori praeguse ja eelseisva arengu kohta. 
2018. aastal kasvas riskihindamise küsimus-

tikus oma seisukohti esitanud pankade arv 
53ni, hõlmates 25 riiki. 

Põhivahendiks, mis toetas EBA korrapärast 
riskihindamist ja aitas täita tema kui andme-
pakkuja rolli, olid jätkuvalt kvartalipõhised 
riskinäidikud. Kogu 2018. aasta vältel näitasid 
riskinäidikud ELi pangandussüsteemis järje-
pidevalt esimese taseme põhiomavahendite 
täisulatuses suhtarvu kaalutud keskmisi väär-
tusi üle 14%, vähenevat viivislaenude suhtarvu 
alla 3,5% ja tagasihoidlikku kasumlikkust, mis 
püsis umbes 7% juures. 

2018. aasta juunis ajakohastas EBA oma me-
toodilist juhendit ja riskinäitajate loetelu ning 
üksikasjalikke riskianalüüsivahendeid. See 
EBA juhendi versioon hõlmas IFRS 9 muuda-
tusi ja selles kasutati EBA järelevalvelise aru-
andluse raamistikku. 

EBA jätkas rahastamisallikate koosseisu jälgi-
mist kogu ELis pankade tulevaste rahastamis-
kavade tulevikuanalüüsi ja varade koormatiste 
taseme hindamise kaudu. Kaks aruannet aval-
dati üheaegselt 2018. aasta septembris.
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2018. aasta kogu ELi hõlmav stressitest

EBA avaldas 2018.  aasta novembris 15  ELi 
ja EMP riigist 48 panka kaasanud 2018. aas-
ta ELi-ülese stressitesti tulemused. Need 
pangad hõlmavad ligikaudu 70% kogu ELi 
pangandussektori varast. Stressitest on osa 
järelevalvevahendite kogumist, mida pädevad 
asutused kasutavad, et hinnata pankade vas-
tupanuvõimet majandusšokkidele, tuvastada 
valdkonnad, kus säilib ebakindlus, ning han-
kida teavet järelevalvealaste otsustusprotses-
side jaoks, millega määratakse kindlaks sobi-
vad leevendusmeetmed. 

Panus Euroopas viivislaenude 
vähendamise tegevuskavasse 

2018. aastal jätkas EBA koostööd ELi asutuste 
ja institutsioonidega, et täita eesmärke, mis 

on seatud nõukogu tegevuskavas viivislae-
nude vähendamiseks Euroopas. Pärast si-
dusrühmadelt praktiliste kogemuste teabe ja 
muu tagasiside saamist avaldas EBA ka viivis-
laenudega tehtavate tehingute läbivaadatud 
vormid, samuti viivisnõuete ja makseraskuste 
tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise 
suunised. 

Majandusanalüüs ja teadustegevus 

Tulenevalt EBA hiljutisest sisemisest ümber-
korraldusest vastutab EBA majandusanalüüsi 
ja teadustegevuse koordineerimise eest ma-
jandusanalüüsi ja statistika osakonna uus ük-
sus. Üksuse tegevuse hulka kuuluvad igakui-
sed teadusseminarid EBA töötajatele, 
iga-aastase temaatilise poliitikauuringute se-
minari korraldamine ja talituste töödokumen-
tide sarja koordineerimine.

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %
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2016

2017

2018

200
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EBA määratluse avaldamine 
viivisnõude ja makseraskuste 
tõttu restruktureeritud nõude 
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läbivaatamine, sh 
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viivislaenudega 
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ja makseraskuste tõttu 
restruktureeritud nõuete 
kohta

Baseli pangajärelevalve 
komitee määratlused, mis 
käsitlevad viivisnõudeid ja 
makseraskuste tõttu 
restruktureerimist

Viivislaenude 
lahendamise ELi 
tegevuskava

EKP suunised 
viivislaenude kohta

Viivisnõuete ja makseraskuste tõttu 
restruktureeritud nõuete haldamist käsitlevate 
EBA suuniste avaldamine

Komisjoni ettepanek vähendada viivislaene ning 
EKP lisa usaldatavusjärelevalve 
kaitsemehhanismide kohta

BCBS: Baseli pangajärelevalve komitee; EKP: Euroopa Keskpank; FBE: makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded;
NPE: viivisnõuded; NPL: viivislaenud. 

Andmeallikas: IMF / WB, EBA

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

Viivislaenude 
tasemed

Joonis 3.  Viivislaenud ELis – teel taastumise poole
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EBA rolli tugevdamine ELi andmekeskusena  
ELi pankade kohta andmete kogumisel,  
levitamisel ja analüüsimisel 

Liikumine andmete  
suurema läbipaistvuse poole 

EBA püüab parandada ELi suurimate panka-
de tegevust kajastava põhjaliku andmekogumi 
avaldamise protsessi, töötades välja analüü-
tilisi erivahendeid, aidates riikide järeleval-
veasutustel luua oma tulemustabeleid ning 
pakkudes järelevalvelise aruandluse ja EBA 
rakenduslike tehniliste standardite andmeid 
käsitlevaid koolitusi. 

EBA avaldas viiendat aastat järjest teavet glo-
baalsete süsteemselt oluliste näitajate kohta. 
See teave aitab üldsusel paremini mõista süs-
teemselt olulisi finantseerimisasutusi, nende 
peamisi näitajaid ja tegevust. EBA ajakohastas 
ka teiste süsteemselt oluliste asutuste aval-
datud loetelu. 

EBA andmekogumise tõhustamine  
Basel III rakendamise jälgimiseks ELis 

2018.  aastal küsis Euroopa Komisjon EBA-lt 
nõu Basel  III lõplike aspektide ja kokkuleppe 
ELi õigusesse lõimimise kohta, millest tulene-
valt oli vaja muuta kapitalinõuete direktiivi ja 
kapitalinõuete määrust. 

EBA alustas 2018.  aasta suvel paralleelselt 
Baseli järelevalve jaoks korrapärase and-
mete kogumisega, mille aruandetähtaeg oli 
2018. aasta II kvartal, andmete kogumist ELis 
rahvusvaheliste standardite mõju ja rakenda-
mist käsitlevate tehniliste nõuannete etteval-
mistamiseks Euroopa Komisjoni jaoks.

Nagu varasematel aastatel, avaldas EBA ka 
2018.  aastal kaks poolaasta analüüsi kapitali-
nõuete direktiivi IV paketi / Basel III eeskirjade 
mõju kohta Euroopa krediidiasutuste kapitalile, 
likviidsusele ja finantsvõimenduse määrale ning 
hinnangulistele puudujääkidele, mis tulenevad 
puudulikust vastavusest täielikult rakendatud 
raamistikule. EBA tegi koos läbipaistvustesti 
andmetega kättesaadavaks ka andmetöötlus-
vahendite kogumi, mis võimaldab kasutajatel 
kaartide ja analüütiliste Exceli töövahendite abil 
uurida pankade võrreldavaid näitajaid.

EUCLID ja EBA registrid 

Euroopa keskne järelevalveandmete taristu 
(EUCLID) on uus andmeplatvorm, mis võimal-
dab EBA-l koguda andmeid EMP pädevatelt 
asutustelt kõigi piirkonna krediidiasutuste 
kohta. See tähendab, et asutuste valimit, mil-
le kohta EBA andmeid kogub, laiendatakse 
umbes 200  EMP suurimast asutusest EMP 
krediidiasutuste ja pangakontsernide täieliku 
kogumini. Platvormi teine eesmärk on saadud 
andmete alusel järelevalveandmete kogumise 
kohta aruandmise kohustuste kindlaksmää-
ramine. 

Kogu 2018.  aasta vältel rajati EUCLIDi alu-
sandmete platvormi, milles osales lisaks 
pädevate asutuste pakutavale toele ka mitu 
EBA töörühma. Platvormi valmimistähtaeg 
on 2019. aasta aprill ning siis käivitatakse ka 
makseasutuste register ja krediidiasutuste 
register, mis võimaldab koguda andmeid kõi-
gilt EMP pädevatelt asutustelt. 

2018. aasta kogu ELi hõlmav 
läbipaistvustest 

Euroopa Pangandusjärelevalve läbipaistvuse 
suurendamine ELi ja EMP pankade üksikand-
mete avaldamise kaudu on üks EBA iga-aas-
tase kogu ELi hõlmava läbipaistvustesti ees-
märke. 

2018.  aasta testis tugineti üksnes järeleval-
velise aruandluse andmetele. Arvesse võeti 
25 ELi liikmesriigi ja EMP riigi 130 panga and-
meid. EBA töötles andmeid ja avaldas need 
koostöös pädevate asutustega. 2018.  aas-
ta testi käigus sai ja avaldas EBA iga panga 
kohta keskmiselt üle 7000 andmepunkti. Lä-
bipaistvusnäitajate analüüsi hõlbustamiseks 
on EBA koos üksikute pankade tulemuste ja 
täieliku andmebaasiga teinud kättesaadavaks 
ka interaktiivsete töövahendite kogumi, mis 
võimaldab andmetele juurde pääseda. 
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Järelevalve- ja kriisilahendusalase  
aruandlusraamistiku  
täiustamine ja säilitamine 

Usaldusväärsed andmed on hädavajalikud asu-
tuste finantsolukorra mõistmiseks, riskiprofiilide 
hindamiseks ja finantsstabiilsusega seotud riski-
de tuvastamiseks ning finants-, õiguslike ja teh-
niliste probleemide ja takistuste mõistmiseks, et 
lahendada kriise asutustes, mis on maksejõue-
tud või tõenäoliselt jäävad maksejõuetuks. Et esi-

tada selliseid usaldusväärseid andmeid järeleval-
veasutustele ja kriisilahendusasutustele, on EBA 
ajakohastanud mitu oma aruandlusstandardit ja 
vastavad tehnilised komponendid (andmepunkti 
mudel (DPM), valideerimiseeskirjad, XBRLi (eX-
tensible Business Reporting Language) takso-
noomia), et hoida neid otstarbekohasena. 

2018. aasta aprillis avaldati aruandlusraamisti-
ku versioon 2.8, mida hakati kohaldama 31. det-
sembrist. Esmakordselt hõlmas see raamistik 
nii järelevalveandmeid – nt COREPi andmed, 
FINREPi andmed või sisemudelite võrdlusuu-
ringute andmed – kui ka kriisilahenduse ka-
vandamiseks vajalikke andmeid, mida koguvad 
kriisilahendusasutused kogu Euroopas. 

EBA avaldas 2018. aasta augustis kolm konsul-
tatsioonidokumenti – FINREPi, likviidsuskatte-
kordaja ja väärtpaberistamiste (COREP) kohta –, 
mis on seotud määruse (EL) nr 680/2014 (järe-
levalvelise aruandluse rakenduslikud tehnilised 
standardid) muudatustega. Need muudatused 
lisatakse aruandlusraamistiku versiooni  2.9, 
kusjuures FINREPi ja väärtpaberistamiste (CO-
REP) esimene aruandluskuupäev on 31. märts 
2020 ning likviidsuskattekordaja aruannete esi-
tamise kuupäev on 30. aprill 2020. 

jagatakse pankadega 
sertifitseerimisasutuste kaudu

jagatakse pankadega 
sertifitseerimisasutuste kaudu

korduvate küsimuste protsess 
(sertifitseerimisasutuste kaudu)

andmete uuesti esitamine

andmete uuesti esitamine

 Pankadepoolne vormide 
läbivaatamine pärast 
andmekvaliteedi tagasiside saamist 

 Järelevalveandmete võimalik uuesti 
esitamine

 Pangad annavad EBA-le nõusoleku 
lõplike vormide avaldamiseks

 EBA täidab läbipaistvusvormid järelevalveandmetega ja 
kontrollib andmete kvaliteeti

EBA

 EBA korraldab läbipaistvusvormide uuestitäitmise ja 
andmekvaliteedikontrolli teise vooru, et lisada uuesti 
esitatud andmed

 EBA külmutab andmebaasi
 EBA loob järelevalveandmetega täidetud lõplikud 

läbipaistvusvormid

Tulemuste avaldamine EBA veebilehel:

 PDF-dokumendid pankade lõikes
 Täielik andmebaas

 Interaktiivsed Excel-vahendid
 Interaktiivne kaardistusvahend

Kogu ELi hõlmava 
läbipaistvustesti algatamine

Joonis 4. Kuidas läbipaistvustest toimib
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Tarbijakaitse, finantsuuenduste järelevalve ning 
tõhusate, turvaliste ja lihtsate makseteenuste 
tagamine Euroopa Liidus 

Finantsuuendused 

Kuigi EBA on finantsuuenduste kallal tööta-
nud alates loomisest, kirjeldatakse 2018. aas-
ta märtsis avaldatud EBA finantstehnoloo-
gia (FinTech) tegevuskavas EBA teekonda 
finantstehnoloogiamaailma, kehtestatakse 
lähiaastate prioriteedid ja luuakse EBA fi-
nantstehnoloogia teadmuskeskus. Kooskõlas 
EBA finantstehnoloogia tegevuskavaga ilmus 
2018.  aastal mitu väljaannet, milles käsitle-
takse muudetud makseteenuste direktiivi (tei-
ne makseteenuste direktiiv), krüptovarasid, 
innovatsiooni vahendajaid, mõju ärimudelitele 
ja usaldatavusriske.

2018.  aasta detsembris valmis EBA krüpto-
varade aruanne, millega ta vastas Euroopa 
Komisjoni taotlusele analüüsida kehtiva ELi 
õiguse kohaldamist krüptovara suhtes ja selle 
sobivust. EBA aruandes esitatakse ELis krüp-
tovaraga seotud tegevuse liikide hindamise 
tulemused ning regulatiivsed ja järelevalvep-
robleemid, tuginedes EBA varasemale tööle 
virtuaalvääringute valdkonnas. 

Innovatsiooni vahendajate populaarsus on 
viimastel aastatel kiiresti kasvanud, sest Eu-
roopa järelevalveasutused on aruandes kind-
laks teinud 23  innovatsioonikeskust ELis ja 
EMP  riikides ning viis regulatiivset katsetus-
keskkonda ELi riikides, mis aruande aval-
damise ajal töötasid. Tuginedes 2018.  aasta 
tööle, koostasid Euroopa järelevalveasutused 
ühisaruande, milles esitatakse pädevate asu-
tuste koostatud uuenduste võrdlev analüüs, 
nende kavandamise ja toimimise parimate 
tavade kogum ning võimalused vahendajate-
vahelise koostöö ja koordineerimise paranda-
miseks.

Muudatused krediidiasutuste  
ärimudelites, usaldatavusriskides  
ja võimalustes 

Kooskõlas oma tegevuskava prioriteetidega 
avaldas EBA 2018. aasta juulis kaks temaatilist 
aruannet: i) temaatiline aruanne finantstehno-
loogia mõju kohta turgu valitsevate krediidiasu-
tuste ärimudelitele ja ii)  temaatiline aruanne 

Teeb kindlaks suundumused ning jälgib 
finantstehnoloogia riskide ja võimaluste mõju

Edendab kogemuste ja 
teadmiste vahetust

Hõlbustab teabevahetust, et toetada 
järelevalve- ja regulatiivtööd

Edendab reguleerimise ja järelevalve 
tehnoloogianeutraalsust

TEHNOLOOGIA 
PAKKUJAD

ASUTUSED

MUUD 
TURUO-
SALISED

FINANTSTEH-
NOLOOGIA 

IDUFIRMAD

EBA

PÄDEVAD 
ASUTUSED

Joonis 5.  EBA finantstehnoloogia teadmuskeskus
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finantstehnoloogiast asutustele tulenevate 
usaldatavusriskide ja võimaluste kohta. Mõle-
ma aruande eesmärk on suurendada järele-
valveasutuste ja majandusharu teadlikkust või-
malikest usaldatavusriskidest ja võimalustest, 
mis tulenevad finantstehnoloogia praegustest 
ja võimalikest rakendustest, ning pakkuda üle-
vaadet põhisuundumustest, mis võivad mõjuta-
da turgu valitsevate ettevõtjate ärimudeleid. 

Tegevuse edasiandmine pilveteenuste 
osutajatele 

Pilveteenuste ohutu kasutamise jälgimine 
ja edendamine pangandussektoris oli EBA 
2018. aasta prioriteet. EBA vaatas läbi Euroo-
pa Komisjoni palve jätkata tööd pilveteenuste 
pankadepoolse kasutamise valdkonnas, mida 
ta tegi oma finantstehnoloogia tegevuskavas, 
ning korraldas 2018. aasta oktoobris seminari 
soovituste rakendamise ülevaatamiseks. Li-
saks avaldas amet konsultatsioonidokumendi 
tegevuse edasiandmise korra suuniste kohta, 
mis sisaldab soovitusi tegevuse edasiandmise 
kohta pilveteenuse osutajatele. 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastane võitlus 

EBA töötas koostöös teiste Euroopa järeleval-
veasutustega välja raamistiku, mille eesmärk 
on parandada rahapesu ja terrorismi rahas-
tamise vastase võitluse järelevalve tõhusust 
kogu ELis ning tugevdada koostööd ja teabe-

vahetust riikide järelevalveasutuste vahel nii 
riigisiseselt kui ka piiriüleselt. Eelkõige jõus-
tusid kaks tehnilist standardit ja kolm suunist, 
mis on oluline esimene samm järjekindlama 
ja tõhusama Euroopa rahapesu ja terrorismi 
rahastamise vastase võitluse korra poole.

Tarbijate ja hoiustajate kaitse 

Märtsis 2018 avaldas EBA oma esimese finant-
shariduse aruande, mis oli EBA esimene välja-
anne tema volituse täitmisel pädevate asutuste 
finantskirjaoskuse ja haridusalgatuste läbivaa-
tamise ja koordineerimise valdkonnas. EBA 
ajakohastas 2018.  aasta juulis kaebuste me-
netlemist käsitlevaid ühiskomitee suuniseid nii, 
et nende kohaldamisala laiendati hüpoteekkre-
diidi direktiivi ja teise makseteenuste direktii-
vi alusel alles hiljuti regulatsioonile allutatud 
osalejatele. Lisaks avaldas EBA 2018.  aasta 
detsembris aruande struktureeritud hoiuste 
kulude ja tootluse kohta ELis. Aruanne oli vas-
tus Euroopa Komisjoni ametlikule taotlusele. 

Teise makseteenuste direktiivi 
rakendamine ja EBA vastavad volitused

Teine oluline osa EBA tööst keskendus mak-
setele, nimelt tehniliste standardite ja suunis-
te koostamisele teise makseteenuste direk-
tiivi alusel ning järelevalve lähendamisele, et 
tagada teise makseteenuste direktiivi nõuete 
mõistlik, tõhus ja järjepidev rakendamine 
kogu ELis.
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Vastutustundlik, pädev ja professionaalne 
organisatsioon, millel on hästi toimiv juhtimine  
ja tõhusad protsessid

Sidusrühmade kaasamine  
EBA regulatiivsesse tegevusse

EBA on võtnud endale kohustuse olla oma 
tööprotsessides täielikult läbipaistev. Seejuu-
res püüab ta suhelda kõigi pädevate asutus-
te, sidusrühmade ja huvitatud isikutega ning 
anda neile võimaluse panustada EBA töösse, 
et ametil oleks võimalik teha ELi huvides kõige 
sobivamaid otsuseid, kahjustamata sidusrüh-
made huve. Kooskõlas asutamismäärusega 
on EBA loonud pangandussektori sidusrüh-
made kogu, kellega konsulteerimine on ko-
hustuslik etapp regulatiivsete tehniliste stan-
dardite, rakenduslike tehniliste standardite, 
suuniste ja soovituste koostamisel.

Pangandussektori sidusrühmade kogu vastas 
2018.  aastal kümnele eriteemalisele, näiteks 
tegevuse edasiandmist, makseid, stressi-
testimist ja krediidiriski käsitlevale avalikule 
konsultatsioonile. Pangandussektori sidus-
rühmade kogu koos ESMA ja EIOPA sidus-
rühmade koguga kirjutas Euroopa Komisjoni 
asepresidendile ühise kirja Euroopa järele-
valveasutuste läbivaatamise teemal, esitades 
mõned ettepanekud kolme Euroopa järeleval-
veasutuse töö parandamiseks. Pärast kaks ja 
pool aastat kestnud ametiaega avaldas pan-
gandussektori sidusrühmade kogu ametiaja 
lõpu aruande, milles võetakse kokku selle aja 
jooksul tehtud töö ja soovitatakse kontserni 
juhtimise ja toimimise võimalikke parandusi.

Lahkarvamuste lahendamine 

Üks EBA ülesannetest on tagada keskkond, 
kus pädevad asutused saaksid lahendada 
lahkarvamusi. Et EBA-l oleks võimalik seda 
ülesannet täita, sätestatakse selle asutamis-
määruses kaks eraldi menetlust, mille abil 
saavad pädevad asutused vaidlusi lahendada 
– siduv ja mittesiduv vahendamine. 2018. aas-
tal osales EBA kahes siduvas vahendamises. 
Esmakordne lepitusmenetlus ei õnnestunud 
ning EBA väljastas Ühtsele Kriisilahendus-
nõukogule ja Rumeenia riigipangale siduva 
vahendusotsuse. See rõhutab vahendamise 
tähtsust kriisilahenduse valdkonnas.

Kohtuvaidlused 2018. aastal

2018. aastal andis õigustalitus nõu ja abi kohtu-
vaidluste lahendamisel. Kohtuasjas T  128/17, 
Isabel Torné vs Euroopa Komisjon sekkus EBA 
menetlusse hageja toetuseks. 

Liidu õiguse rikkumine

EBA asutamismääruse artikliga  17 antakse 
EBA-le volitused uurida ühtse järelevalvemeh-
hanismi raames liidu õiguse võimalikke rikku-
misi pädevate asutuste, sealhulgas liikmesrii-
kide pädevate asutuste ja EKP poolt. Kui EBA 
avastab Liidu õiguse rikkumise, soovitab ta 
meetmeid, mida pädev asutus peab olukorra 
parandamiseks võtma. Kui EBA avastab liidu 
õiguse rikkumise, võib see viia Euroopa Ko-
misjoni lisameetmete võtmiseni.

Kulude ja tulude hindamine

EBA rakendab ühiste eeskirjade väljatöötami-
sel parema õigusloome põhimõtet ning püüab 
korraldada piisavalt mõjuhindamisi, et toeta-
da oma õiguspoliitika arendamist. Kooskõlas 
EBA asutamismääruse asjakohaste sätetega 
tugineb EBA tehniliste standardite, suuniste, 
soovituste ja arvamuste väljatöötamisel ran-
getele mõjuhinnangutele, hinnates erinevate 
poliitikavalikute ja kavandatud tehniliste kir-
jelduste lisakulusid ja eeliseid. See töö hõlmab 
kvantitatiivsete mõju-uuringute korraldamist, 
üksik- ja koondandmete analüüsimist, sellis-
te andmete kasutamiseks sobivate meetodite 
hindamist ja kvalitatiivsete analüüside tege-
mist, samuti vajaduse korral EBA ettepaneku-
te mõju proportsionaalsuse kaalumist.
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Vastastikused eksperdihinnangud

EBA vastastikuste eksperdihinnangute ees-
märk on veelgi suurendada järelevalvetule-
muste järjepidevust. Vastastikused eksper-
dihinnangud koostatakse kooskõlas EBA 
asutamismääruse artikliga 30 ja EBA otsusega, 
millega luuakse läbivaatamise eksperdirühm. 
Vastastikused eksperdihinnangud hõlmavad 
pädevate asutuste ressursside ja juhtimiskorra 
piisavuse hindamist, eriti seoses regulatiivsete 
ja rakenduslike tehniliste standarditega, liidu 
õiguse kohaldamisel ja järelevalvetavades saa-
vutatud lähenemise tase hindamist ning pä-
devate asutuste väljatöötatud parimate tavade 
arvessevõtmist. Ka peab EBA tegema vastas-
tikuste eksperdihinnangute alusel tuvastatud 
parimad tavad üldsusele kättesaadavaks. 

2018. aasta oktoobris, pärast vastastikuse eks-
perdihinnangu aruande avaldamist passiteatisi 
käsitleva regulatiivse tehnilise standardi kohta 
kinnitas järelevalvenõukogu regulatiivset tehni-
list standardit (töötajate kategooriate kindlaks-
määramise kohta, kelle ametialane tegevus 
mõjutab oluliselt asutuse riskiprofiili) käsitleva 
vastastikuse eksperdihinnangu pädevuse.

Interaktiivsete ühtsete  
eeskirjade säilitamine

Interaktiivne ühtne reeglistik (ISRB) on ko-
gum, mille moodustavad EBA pädevusalasse 
kuuluvad peamised õigusraamistikud: kapi-
talinõuete määrus ja kapitalinõuete direktiivi 
IV pakett, pankade finantsseisundi taastamise 
ja kriisilahenduse direktiiv, hoiuste tagamise 
skeemi direktiiv ja alates 2018. aastast ka tei-
ne makseteenuste direktiiv. See vahend või-
maldab sidusrühmadel tutvuda asjakohase 
õigusraamistikuga, pakkudes 1.  tasandi do-
kumentide artiklites linke seotud tehnilistele 
standarditele (regulatiivsed tehnilised stan-
dardid ja rakenduslikud tehnilised standar-
did), mille töötas välja EBA ja võttis vastu Eu-
roopa Komisjon, samuti EBA suunistega ning 
küsimuste ja vastustega nende seadusandlike 
ja regulatiivsete tekstide kohta.

Küsimuste ja vastuste vahendi tähtsust näitab 
pidevalt suur esitatud küsimuste arv: 31. det-
sembriks 2018 oli EBA veebilehel asuva küsi-
muste ja vastuste vahendi kaudu esitatud um-
bes 4440 küsimust (3650 küsimust 2017. aasta 
lõpus). 

Juhtumi lõpetamine

Juhtumi lõpetamine
Järelevalvenõukogu lõpetab 
juhtumi

Juhtum lõpetatakse uurimist 
alustamata 

Järelevalvenõukogu võtab 
vastu soovituse kavandi 

Taotluse 
kättesaamine

Kättesaamisteatis 
Juhtumi 
hindamine

Uurimise algatamine

Juhtumi hindamiseks 
kutsutakse kokku 
eksperdirühm 

Eksperdirühm esitab 
soovituse kavandi pädevale 
asutusele märkuste 
esitamiseks

Eksperdirühm esitab 
soovituse kavandi 
järelevalvenõukogule

Joonis 6. Protsess liidu õiguse rikkumise korral
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EBA tegevuse  
juriidiline toetamine

Kogu 2018.  aasta jooksul andis õigustalitus 
juriidilist abi EBA juhtorganitele, juhtkonnale 
ning poliitika ja tegevuse põhifunktsioonide 
täitjatele. EBA regulatiivse tegevuse raames 
pakkus õigustalitus õiguslikku analüüsi ja 
tuge siduvate tehniliste standardite, suuniste, 
soovituste ja arvamuste koostamisel. Õigusta-
litus pakkus nõu ka järelevalve kohta, andes 
järelevalvesoovitusi ja hõlbustades vaidluste 
lahendamist.

Seoses EBA institutsioonilise raamistikuga 
anti õigusabi EBA kolimise küsimustes, eriti 
lepingute üle läbirääkimiste pidamisel ja nen-
de koostamisel.

Isikuandmete kaitsega seotud töö

Lähtuvalt EBA andmekaitsealasest vastutu-
sest vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 tegi 
EBA koostööd Euroopa Andmekaitseinspek-
toriga. Andmekaitse valdkonnas selgitasid 
EBA määratud ametnikud 2018.  aastal EBA 
töötajatele andmekaitse küsimuste olulisust, 
rõhutades seda eelkõige uutele töötajatele 
korraldatud sissejuhatavate loengute ajal. 
Määratud ametnikud osalesid aktiivselt ELi 
andmekaitsevõrgustiku kohtumistel, ka seo-
ses isikuandmete kaitse üldmääruse vastu-
võtmisega. 

Digitaalsete teenuste osutamine EBA 
põhifunktsioonide ja sisehalduse 
toetamiseks

2018. aasta oli EBA IT-üksuse jaoks üks kee-
rukamaid, arvestades lisaks tegevusstabiilsu-
se ja pidevate täiustuste tagamisele ülesan-
nete täitmise seisukohast oluliste kattuvate 
töövoogude kuhjumist, eriti Pariisi ümberko-
limise, andmekeskuse üleviimise ja EUCLIDi 
programmi nõudeid.

Pariisi ümberkolimise tööprogrammi raames 
töötas IT-üksus välja ja kavandas uue nüüdis-
aegse ja turvalise kontoritaristu, sealhulgas 
turvalise, väga mobiilse traadita töökeskkonna 
ühendused, koosolekuruumide audiovisuaal-
nse taristu ja konverentsiseadmed, ning sõl-
mis nende kohta lepingud. Seejuures kasutas 
IT-üksus võimalust liikuda teenuslahenduste 
poole (printimine, telefoniside ja kommuni-
katsioon), vähendades samas kulusid, paran-

dades turvalisust ning täiustades paindlikkust 
ja kvaliteeti. IT-üksus võttis kasutusele ameti 
töötajate 100% liikuvuse taristu ja lahendused 
(sülearvutid ja kaugtöölahendused), tugevda-
des samal ajal turvalisust.

EUCLIDi programm on EBA strateegia pea-
mine digitaalne element, mille eesmärk on 
laiendada järelevalvet kogu ELi pangandus-
turule. 2018.  aastal tegi IT-üksus edusam-
me EUCLIDi 2. töösuuna (alusandmehalduse 
(MDM mootori)) juurutamisel, pakkudes üht-
lasi sissetulevate projektide (teise makse-
teenuste direktiivi register) ja olemasolevate 
rakenduste (krediidiasutuste register) koond-
platvorme.

2018. aastal haldas IT-üksus ka praegust järe-
levalvelise andmekogumise platvormi ESP 10, 
viies selle vastavusse andmepunkti mudeliga 
DPM  2.8. EBA sai valmis ja käivitas andmea-
nalüüsi projekti, pakkudes andmepunkti mu-
deli põhist analüüsiplatvormi, mis annab EBA 
töötajatele äriteabe kogumise iseteenindusel 
põhinevaid võimalusi. Juulis 2018 viis EBA lõ-
pule liitumise Euroopa Keskpankade Süsteemi 
(EKPS) turvalise e-posti taristuga, mis võimal-
dab EBA  töötajatel osaleda täiesti turvalises 
sõnumivahetuses liikmesriikide pädevate asu-
tustega.

Teabevahetus ja  
EBA tegevuse tutvustamine

2018. aastal täitis kommunikatsiooni töörühm 
mitut ülesannet, et tutvustada suurt hulka väl-
jaandeid ja toetada EBA põhiprojektide elluvii-
mist olulistes valdkondades. Kokku avaldati 
aasta jooksul 119 uudist ja pressiteadet.

Meedia teabetunde ja vestlusi korraldati kas 
mõne sündmuse järel või ennetavalt vastavalt 
EBA väljunditele, mis tähtsuse või tundlikkuse 
tõttu vajasid sihipärast meediakajastust. Seda 
tehti nii Brexitit käsitleva arvamuse, kogu ELi 
hõlmava stressitesti ja läbipaistvustesti kor-
ral. 2018. aastal korraldas töörühm ajakirjani-
kega 43 intervjuud ja taustatutvustust.

Sisekommunikatsiooni parandamise raames 
jätkas meeskond personali teabelehe koos-
tamist ja levitamist (2018. aastal saadeti välja 
üheksa numbrit).

EBA sotsiaalmeediakontod said suure tähe-
lepanu osaliseks. 8.  jaanuaril 2019 oli Twit-
teri konto kogunud 8147  jälgijat, mis on 23% 
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rohkem kui eelmisel aastal. Ka EBA LinkedIni 
konto külastajate arv kasvas 2018. aastal mär-
kimisväärselt. Lehekülje vaatamiste arv suu-
renes aasta jooksul oluliselt ning külastuste 
arv jõudis novembris haripunkti (13 958).

Kogu aasta jooksul külastas EBA veebilehte 
keskmiselt 8681 külastajat päevas. Kokku kü-
lastati veebilehte 2018. aastal üle 3,16 miljoni 
korra (2017.  aastaga võrreldes +12,53%), s.o 

üle 9,3  miljoni lehekülje vaatamise (+6,63%). 
Geograafiliselt tuli kõige rohkem külastusi 
Ühendkuningriigist (15,27%), järgnesid Sak-
samaa (11,95%) ja USA (9,8%).

Eelarve kokkuvõtted

2018.  aasta muudetud eelarve avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

EBA ettevalmistused Brexitiks 

2018.  aastal jätkas EBA võimalike riskide 
mõistmiseks Brexitiga seonduva tähelepa-
nelikku jälgimist ja andis välja oma teise ar-
vamuse, et juhtida finantseerimisasutuste ja 
järelevalveasutuste tähelepanu neile riskidele 
ning rõhutada vajadust, et finantseerimisasu-
tused võtaksid asjakohaseid riskimaandamis-
meetmeid. 

2018.  aasta juuni arvamuses keskenduti ris-
kidele, mida põhjustab finantseerimisasutus-
te piisava ettevalmistuse ilmne puudumine, 
et tagada, et finantseerimisasutused i)  teek-
sid kindlaks, kas neil on Ühendkuningriigi 
suhtes otsene või kaudne riskipositsioon, ja 
ii)  kui see on tehtud, kaaluksid asjaomaseid 
riske ja nende riskide võimalikku mõju, et 
tuvastada piisavad riskimaandamismeetmed 
ja koostada situatsiooniplaanid. 2018.  aasta 
detsembris nõudis EBA Brexitist mõjutatud 
finantseerimisasutustelt aktiivsemat tegut-
semist Brexitiga seotud riskidest teavitamise 
ja klientide jaoks võetavate riskimaandamis-
meetmete valdkonnas. 

EBA tegeleb üsna aktiivselt ka Brexiti-järgse 
koostöö ettevalmistamisega, kus ameti tähe-
lepanu keskmes on kolm aspekti: i) järeleval-
veasutuste koostöö, ii) kriisilahendusasutuste 
koostöö ning iii)  EBA (kui ameti) ja Ühend-
kuningriigi ametiasutuste vaheline koostöö. 
Kõigis neis kolmes valdkonnas on EBA välja 
töötanud vastastikuse mõistmise memoran-
dumid, mis soovitakse sõlmida aegsasti, enne 
2019. aasta märtsi lõppu. 

Seoses EBA Pariisi kolimise kava rakenda-
misega avaldas EBA 2018. aasta aprillis teate 
Pariisis ja La Défense'is kontoriruumide renti-
mise konkursi kohta. 

Pärast pakkumiste hindamist ja sellele järg-
nenud uute ruumide valimist esitati 2018. aas-

ta mais hoonete toimik kinnitamiseks järele-
valvenõukogule, Euroopa Parlamendile ja 
2018.  aasta juunis toimunud Euroopa Ülem-
kogule. Kolimisega olid seotud paljud EBA 
operatiivüksused, kes pakkusid abi näiteks 
õigusnõustamise, personali kättesaadavaks 
tegemise ja tegevustoe, hankemenetluste, 
sidusrühmade teavitamise ja IT-lahenduste 
valdkonnas. 

Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitee valdkonnaülene tegevus

ESMA juhtimisel jätkas ühiskomitee 
2018. aastal oma rolli täitmist Euroopa järele-
valveasutuste, Euroopa Komisjoni ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu vahelise koor-
dineerimise ja teabevahetuse keskpunktina. 
Komitee keskendus Brexitiga seotud küsi-
mustele, sest Euroopa järelevalveasutused 
jätkasid ettevalmistusi Ühendkuningriigi EList 
väljaastumiseks. Samal ajal jätkus edasimi-
nek muudes olulistes sektoriülestes vald-
kondades, näiteks tarbijakaitse parandamine, 
finantsuuenduste seire ning rahapesu ja ter-
rorismi rahastamise vastane võitlus. 
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2019. AASTA PRIORITEEDID

 � Panus Euroopas viivislaenude vähendamise tegevuskavasse

 � Ettevalmistused ELi õigusaktide oluliste uute punktide kohaldamiseks

 � Teise kapitalinõuete määruse kohaste volituste järjestuse määramine

 � Vastaspoole krediidiriski standardmeetodi ja kauplemisportfelli põhjaliku läbivaa-
tamise teisest kapitalinõuete määrusest tulenevate esimeste volituste täitmine

 � Investeerimisühingute uus usaldatavusnõuete täitmise kord

 � Väärtpaberistamine – lihtsat, läbipaistvat ja standarditud väärtpaberistamist käsit-
lev ELi õigus

 � Ettevalmistused Basel III rakendamiseks ELis

 � Nõu küsimine Basel III kriisijärgsete reformide kohta

 � Finantsuuendustest tulenevate riskide ja võimaluste mõistmine

 � Finantsuuenduste järelevalve 

 � Jätkusuutlik rahandus

 � Tegevuse vastupanuvõime

 � Pangandusandmete kogumine, levitamine ja analüüsimine

 � Euroopa integreeritud aruandlusraamistiku teostatavusuuring

 � Kriisilahenduse andmed

 � Järelevalveline aruandlus 3. samba kohta

 � ELi 2019. aasta läbipaistvustest

 � Andmete kasutamise töövahendid: keskendumine andmeanalüüsile

 � Kriisilahendus- ja usaldatavuspoliitika rakendamise ja lähendamise seire

 � 9. rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS 9) modelleerimine ja siserei-
tingute rakendamine

 � ELi pangandussüsteemi kahjumikatmisvõime suurendamise edenemine

 � Suundumuste ning võimalike riskide ja haavatavuste väljaselgitamine ja 
analüüsimine ning viivislaenude lahendamiseks tehtava töö toetamine

 � Panustamine komisjoni jätkusuutliku rahanduse tegevuskavasse

 � Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse järelevalve tõhustami-
ne ja koostöö tihendamine

 � Tarbijakaitse ning turvaliste ja lihtsate makseteenuste tagamine Euroopa Liidus

 � Tarbijakaitse

 � Teise makseteenuste direktiivi järjepidevale rakendamisele kaasaaitamine

 � Hoiustajate kaitsmine

 � EBA sujuva Pariisi kolimise tagamine
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Tähtsaimad väljaanded ja otsused

EBA 2018. aasta väljaannete ja otsuste täielik loetelu

Väljaanne Pealkiri

Suunised Ühissuunised kaebuste menetlemist käsitlevate ühiskomitee olemasolevate suuniste kohaldamise 
kohta asutustele, kes on teise makseteenuste direktiivi ja/või hüpoteekkrediidi direktiivi kohaselt 
pädevad tegema järelevalvet uute asutuste üle

Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta

Suunised IFRS 9 üleminekukorra kohase teabe ühtse avalikustamise kohta

Suunised pettusandmete esitamise kohta vastavalt
teisele makseteenuste direktiivile

Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete haldamise kohta

Suunised tingimuste kohta eriolukorra mehhanismi loomisest vabastuse
saamiseks määruse (EL) 2018/389 (regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad kliendi tugevat 
autentimist ning ühiseid ja turvalisi teabevahetuse avatud standardeid) artikli 33 lõike 6 alusel

Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi
ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja metoodikate kohta

Suunised standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta muude kui varaga tagatud 
kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel

Rakenduslikud tehnilised 
standardid

Järelevalvelist aruandlust käsitlevate rakenduslike tehniliste standardite muudetud loetelu

Järelevalvelist aruandlust käsitlevate rakenduslike tehniliste standardite valideerimiseeskirjade 
muudetud loetelu

Rakenduslik tehniline standard teabe esitamise kohta pankade finantsseisundi taastamise ja 
kriisilahenduse direktiivi 2014/59/EL artikli 11 lõike 3 kohaste kriisilahenduskavade eesmärgil

Rakenduslik tehniline standard sisemeetodite võrdlemise kohta

Rakenduslik tehniline standard komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 650/2014 muutmise kohta, milles 
käsitletakse selle järelevalveteabe vormi, ülesehitust, sisu ja iga-aastast avaldamiskuupäeva, mille pädevad 
asutused peavad avaldama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikli 143 lõikele 3

Regulatiivsed tehnilised  
standardid

Regulatiivne tehniline standard päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste vahelise koostöö 
kohta piiriüleselt tegutsevate makseasutuste järelevalves teise makseteenuste direktiivi artikli 29 
lõike 6 kohaselt

Regulatiivne tehniline standard väärtpaberistamise aluseks olevate riskipositsioonide homogeensuse kohta 
vastavalt määruse (EL) 2017/2402 (millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse 
lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid) artikli 20 lõikele 14 ja artikli 24 lõikele 21

Regulatiivne tehniline standard majanduslanguse iseloomu, tõsiduse ja kestuse täpsustamise kohta 
vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 181 lõike 3 punktile a ja artikli 182 lõike 4 punktile a

Regulatiivne tehniline standard, milles täpsustatakse väärtpaberistamise tehingu algatajale, 
sponsoritele ja algsetele laenuandjatele esitatavaid nõudeid seoses riskide säilimisega vastavalt 
määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõikele 7

Regulatiivne tehniline standard, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251 (keskse 
vastaspoole poolt kliirimata börsiväliste tuletislepingute riski maandamise tehnikate kohta)

Arvamused/nõuanded Arvamus meetmete kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 458

Arvamus meetmete kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 575/2013 artikliga 458

Arvamus Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumiseks tehtavate ettevalmistuste kohta

Arvamus tugevat kliendi autentimist ja ühist turvalist teabevahetust käsitleva regulatiivse rakendusliku 
standardi rakendamise kohta

Arvamus tugevat kliendi autentimist ja ühist turvalist teabevahetust käsitleva regulatiivse rakendusliku 
standardi kohaste eIDASe sertifikaatide kasutamise kohta
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Väljaanne Pealkiri

Aruanded Varade koormatiste aruanne

Aruanne tasustamistavade võrdlusuuringute kohta Euroopa Liidu tasandil ja andmed kõrgepalgaliste 
töötajate kohta (andmed 2016. aasta lõpu seisuga)

Aruanne esimeste tähelepanekute kohta IFRS 9 mõju ja rakendamise kohta ELi institutsioonides

Rahastamiskavade aruanne

2016. aasta krediidiväärtuse korrigeerimise riskimonitooringu aruanne

Aruanne likviidsusmeetmete kohta vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 509 lõikele 1

Aruanne kohustuslike usaldatavusjärelevalve kaitsemehhanismide kohta

Aruanne Basel III seiretulemuste kohta, mille aluseks on andmed alates 31. detsembrist 2017

Aruanne krediidiriski maandamise raamistiku kohta

Aruanne Euroopa väärtpaberite kohta

Kriisilahenduse kolleegiumide toimimise 2017. aasta aruanne

Järelevalvekolleegiumide toimimise 2017. aasta aruanne

Aruanne hoiuste tagamise skeemi tehtavate maksete arvutusmeetodeid käsitlevate EBA suuniste 
rakendamise kohta

Aruanne passiteatisi käsitleva regulatiivse tehnilise standardi vastastikuse hindamise kohta

Aruanne asutustele finantstehnoloogiast tulenevate usaldatavusriskide ja võimaluste kohta

Aruanne konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse soovituste kohta

2017. aasta aruanne

Iga-aastane riskihindamise aruanne

Aruanne ELi institutsioonide täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide 
(AT1) järelevalve kohta – kolmas ajakohastatud versioon

Aruanne ELi finantseerimisasutustele väljastatud esimese taseme omavahendite seire kohta – esimene 
ajakohastatud versioon

2017/2018. aasta finantshariduse aruanne

Aruanne kapitalinõuete direktiivi IV paketi – kapitalinõuete määruse / Basel III seiretulemuste kohta, 
mille aluseks on andmed alates 30. juunist 2017

Ühisaruanne väärtpaberistamise määrusest tuleneva kliirimiskohustuse muutmise kohta Euroopa turu 
infrastruktuuri määruses

Ühisaruanne, milles tehakse ettepanek muuta kahepoolseid tagatisnõudeid, et aidata kaasa Brexiti 
ettevalmistustele börsiväliste tuletislepingute valdkonnas 

Ühisaruanne ELi finantssüsteemi riskide ja haavatavuste kohta

Ühisaruanne finantsnõustamise automatiseerimise järelevalve tulemuste kohta

Ühisaruanne suurandmete kohta

Konsultatsioonidokumendid Konsultatsioonidokument: viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamine

Konsultatsioonidokument: IKT- ja turvariskide juhtimise suuniste eelnõu

Konsultatsioonidokument: rakenduslik tehniline standard, millega muudetakse komisjoni 
rakendusmäärust (EL) 2016/2070 seoses sisemudelite võrdlemisega

Konsultatsioonidokument: rakenduslik tehniline standard, millega muudetakse rakendusmäärust 
(EL) 2016/322 seoses likviidsuskattekordajaga likviidsust käsitleva aruandluse jaoks

Konsultatsioonidokument: rakenduslik tehniline standard, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 
nr 680/2014 seoses FINREPiga

Konsultatsioonidokument: rakenduslik tehniline standard, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 
nr 680/2014 seoses väärtpaberistamistega

Konsultatsioonidokument: makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnang, mis on asjakohane 
majanduslanguse korral

Konsultatsioonidokument: viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete haldamine

Konsultatsioonidokument: sisseostmise kokkulepped
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Konsultatsioonidokument: kaebuste menetlemist käsitlevate ühiskomitee olemasolevate suuniste 
kohaldamine asutustele, kes on hüpoteekkrediidi direktiivi ja/või teise makseteenuste direktiivi 
kohaselt pädevad tegema järelevalvet uute asutuste üle

Konsultatsioonidokument: tingimused, mis võimaldavad krediidiasutustel ja investeerimisühingutel arvutada 
väärtpaberistatud riskipositsioonidest tulenevaid kapitalinõudeid vastavalt ostetud nõuete meetodile

Konsultatsioonidokument: EBA andmepunkti mudeli DPM 2.9 uue versiooni kavand

Konsultatsioonidokument: majanduslanguse iseloomu, tõsiduse ja kestuse täpsustamine vastavalt 
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 181 lõike 3 punktile a ja artikli 182 lõike 4 punktile a

Konsultatsioonidokument: määruse (EL) nr 575/2013 artikli 128 lõike 3 kohaselt suure riskiga seotud 
riskipositsioonide liikide määramine

Konsultatsioonidokument: standardväärtpaberistamise kriteeriumid muude kui varaga tagatud 
kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel

Konsultatsioonidokument: kliirimiskohustust ja börsiväliste tuletisinstrumentide riski vähendamise 
tehnikaid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite muutmine

Konsultatsioonidokument: krediidikvaliteeti hindavate asutuste krediidikvaliteedi hinnangute 
kapitalinõuete määruse kohast kaardistamist käsitlevate rakenduslike tehniliste standardite muutmine

Konsultatsioonidokument: komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/653 (mis käsitleb kombineeritud 
jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente) muutmine

Konsultatsioonidokument: krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevate pädevate 
asutuste vaheline koostöö ja teabevahetus direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses

Otsused EBA järelevalvenõukogu otsus kogu ELi hõlmava stressitesti kohta 2019. aastal

Otsus kahe kriisilahendusasutuse – ühtse kriisilahendusnõukogu ja Rumeenia keskpanga –  
erimeelsuste lahendamise kohta

Soovitused Soovitus Malta rahapesu andmebüroole (FIAU) rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust 
käsitleva direktiivi järgimiseks vajalike meetmete kohta

Soovitused konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta



VÕTKE ÜHENDUST ELIGA

Isiklikult
Kogu Euroopa Liidus on sadu Europe Direct’i teabekeskuseid. 
Lähima teabekeskuse aadressi leiate veebilehelt: http://europa.eu/contact

Telefoni või e-posti teel
Europe Direct on teenus, mis vastab teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. 
Teenusega saate ühendust võtta 
– tasuta telefoninumbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta), 
– järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või 
– e-posti teel: http://europa.eu/contact

ELI KOHTA TEABE LEIDMINE

Veebis
Teave Euroopa Liidu kohta kõigis ELi ametlikes keeltes on kättesaadav Euroopa Liidu veebilehel: 
http://europa.eu  

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saate alla laadida või tellida EU Bookshopist:  
http://bookshop.europa.eu. Tasuta väljaannete mitu eksemplari on võimalik saada, võttes 
ühendust Europe Direct’i või kohaliku teabekeskusega (vt http://europa.eu/contact)

ELi õigus ja sellega seotud dokumendid
Juurdepääsuks ELi õigusteabele, sealhulgas kõigile ELi õigusaktidele alates 1951. aastast kõigis 
ametlikes keeltes, vt EUR-Lexi veebileht: http://eur-lex.europa.eu

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaali (http://data.europa.eu/euodp/en/data) kaudu pääseb juurde 
ELi andmekogumitele. Andmeid saab alla laadida ja neid tasuta kasutada äri- ja mitteärilisel 
eesmärgil.
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