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Vad som har uppnåtts under 2018

Att spela en central roll i regleringsmässiga och 
politiska frågor i samband med utvecklingen och 
upprätthållandet av det enhetliga regelverket

Övervaka tillämpningen av regelverket 

I oktober 2018 offentliggjorde EBA en rapport om 
övervakningen av effekterna av tillämpningen 
av det slutliga Basel III-regelverket i EU. 
Rapporten innehåller en uppdelning av 
effekterna på det totala minimikapitalkravet 
till följd av kreditrisk, operativ risk, reformer 
av skuldsättningsgrad och volymgolv 
(output floor). EBA har också arbetat med 
att lämna tidiga bidrag till Baselkommittén 
för banktillsyn (Baselkommittén) inför 
utarbetandet av tillsynsnormer genom nya 
datainsamlingsinsatser som gör det möjligt 
att bättre bedöma de föreslagna riktlinjerna. 

Kontinuerlig övervakning av 
kapitalemissioner 

EBA har bedömt villkoren för nya former 
av kärnprimärkapitalinstrument som har 
emitterats av EU:s institutioner för att identifiera 
bestämmelser som EBA anser står i strid 
med kriterierna för godtagbara instrument. I 
samarbete med behöriga myndigheter genomför 
EBA också en granskning av instrument som 
emitterats innan kapitalkravsförordningen 
trädde i kraft. De viktigaste resultaten av 
övervakningsarbetet speglas i rapporten 
om kärnprimärkapital, som offentliggjordes 
för första gången 2017 och uppdaterades i 
mitten av 2018. Dessutom granskade EBA 23 
emitteringar av primärkapitaltillskott till ett 
värde av sammanlagt 11,41 miljarder euro i sin 
rapport om primärkapitaltillskott. 

Övervakning av genomförandet av IFRS-
standard 9 

I december 2018 offentliggjorde EBA en rapport 
om sina första synpunkter på effekten och EU-in-

stitutionernas genomförande av IFRS-standard 
9. De uppgifter som lämnas i rapporten samla-
des in genom de mallar för tillsynsrapportering 
som institutionerna lämnade in och komplette-
rades vid behov med offentliggjorda uppgifter. 

Förbättra tydligheten avseende 
minimikapitalkrav för kreditrisk

EBA lägger tonvikten vid att öka tydligheten 
i EU:s rättsliga ramar, med särskilt fokus på 
bestämmelserna i kapitalkravsförordningen 
om regelverket för kreditriskreducerande 
åtgärder och på harmoniseringen av metoder 
för identifiering av poster förknippade med 
särskilt hög risk i enlighet med artikel 128.3 i 
kapitalkravsförordningen. Därför offentliggjorde 
myndigheten en rapport om bedömningen av de 
nuvarande reglerna för kreditriskreducerande 
åtgärder i mars 2018 och utfärdade riktlinjer för 
specificering av typer av exponeringar som ska 
förknippas med hög risk. 

Fortsatt reparation och riktmärkning av 
interna modeller 

EBA genomförde sina årliga riktmärkningar 
för tillsynsändamål i syfte att identifiera 
avvikande värden i beräkningen av riskvägda 
tillgångar när interna modeller används. 
EBA har offentliggjort övergripande 
rapporter med sammanfattningar av 
de viktigaste resultaten för kredit- och 
marknadsrisk. Vad beträffar marknadsrisk 
innehöll 2018 års rapport för första gången 
resultat för både högfallissemangs- och 
lågfallissemangsportföljer. I rapporten 
om marknadsrisk gick det att kvantifiera 
risknivåerna för de olika produkttyperna 
och visa att ränteinstrument har den lägsta 
spridningsgraden.
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Närmare uppgifter om de årliga riktmärkning-
arna finns i de tekniska genomförandestandar-
der där referensportföljer och rapporteringsin-
struktioner fastställs. I juni 2018 offentliggjorde 
EBA sin årliga uppdatering av dessa tekniska 
genomförandestandarder och fastställde refe-
rensportföljerna för 2019 års riktmärkning.

Arbetet med att identifiera en ekonomisk ned-
gång och dess inverkan på skattningar av förlust 
vid fallissemang (LGD) slutfördes som den sista 
delen i färdplanen för internmetoden. Förtydli-
ganden görs i det slutliga utkastet till tekniska 
tillsynsstandarder om riskreducering avseende 
specificering av typen, allvarligheten och varak-
tigheten av en ekonomisk nedgång, som offent-
liggjordes i november 2018, och i EBA:s riktlinjer 
för skattning av LGD som är rimlig vid ekonomisk 
nedgång, som offentliggjordes i början av 2019. 

Genomförande av de reviderade 
standarderna för motpartskreditrisk 
och marknadsrisk i EU

Efter ett samråd om sitt diskussionsunderlag 
om genomförandet i EU av de reviderade 
ramverken för marknadsrisk och 
motpartskreditrisk tog EBA emot 14 svar, utöver 
synpunkter från bankintressentgruppen. 
Diskussionsunderlaget innehöll första 
förslag och preliminära synpunkter på hur 
man skulle hantera åtta uppdrag i den andra 
kapitalkravsförordningen (CRR2), två om 
schablonmetoden för motpartskreditrisk (SA-
CCR) och sex om den grundliga genomgången 
av handelslagret (FRTB). 

Figur 1: EBA:s färdplan för reparation av interna modeller
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Harmonisering av regelverket för  
utkontraktering 

Under 2017 behandlade EBA de särskilda egen-
skaperna hos utkontraktering till molnet genom 
att utarbeta rekommendationer om utkontrak-
tering till molntjänstleverantörer. Rekommen-
dationerna säkerställer att institutioner och 
tjänsteleverantörer kan utgå från fastställda 
tillsynsförväntningar i fråga om utkontrakte-
ring till molntjänstleverantörer, vilket undan-
röjer osäkerheten i fråga om användningen av 
molntjänster. Rekommendationerna har införli-
vats i de nuvarande riktlinjerna och kommer att 
upphävas när de reviderade riktlinjerna träder i 
kraft den 30 september 2019.

Riktlinjerna omfattar hela utkontrakteringsför-
farandet, från den inledande riskanalysen till 
ingåendet av ett utkontrakteringsavtal och av-
slutande av befintliga arrangemang. Institutio-
nerna måste inte enbart bedöma riskerna med 
att utkontraktera en funktion utan även tjänste-
leverantörens förmåga att fullgöra funktionen. 

Övervakning av ersättningspraxis 

EBA granskade trenderna i fråga om 
högavlönade anställda, baserat på siffrorna 
för räkenskapsåret 2017, och kommer att 
offentliggöra sin rapport i början av 2019. Den 
sammanlagda ökningen med 262 högavlönade 
anställda beror främst på en ökning av antalet 
högavlönade anställda i flera medlemsstater, 
medan antalet har minskat något i ett fåtal 
andra medlemsstater. Andelen högavlönade 
anställda som är identifierad personal 
minskade något: 86,89 procent år 2017 jämfört 
med 89,47 procent år 2016. 

Bidrag till handlingsplanen för en  
kapitalmarknadsunion 

I juni 2018 offentliggjorde EBA, efter en begäran 
om råd från Europeiska kommissionen, 
en rapport och en rekommendation om ett 
eventuellt antagande av särskilda europeiska 
säkrade skuldpapper för små och medelstora 
företag och en rättslig ram för infrastrukturlån. 
EBA avrådde från inrättandet av en sådan 
rättslig ram i detta skede och uppmanade 
kommissionen att undersöka fördelarna med 
en särskild rättslig ram för obligationer som 
täcks av projektfinansieringslån av hög kvalitet. 

Genomförande av det nya regelverket för 
värdepapperisering 

År 2018 var avgörande för genomförandet av de 
nya EU-reglerna för värdepapperisering. Inom 
ramen för det nya regelverket för värdepapperi-
sering har EBA tagit emot 28 regleringsuppdrag. 
Myndigheten har framgångsrikt uppfyllt fem av 
dessa, inklusive riktlinjerna för tolkningen av 
kriterierna i regelverket för värdepapperisering 
för såväl tillgångsbaserade certifikat (ABCP) och 
icke ABCP-baserade värdepapperiseringar, ut-
kastet till tekniska standarder för homogenitet 
och utkastet till tekniska standarder för bibe-
hållande av risk, som syftar till att harmonisera 
kraven i denna fråga för att bidra till att säker-
ställa enhetlig tillämpning hos institutionerna. 
De nya gemensamma EU-reglerna om värde-
papperisering och kapitalkrav på värdepapperi-
sering blir tillämpliga den 1 januari 2019. 

Minska och hantera IKT-risker  
och cybersäkerhet 

IKT-riskerna blir allt mer komplexa och IKT-re-
laterade händelser (inbegripet cyberrelaterade 
sådana) blir allt vanligare. EBA utförde sitt arbete 
om IKT-risker 2018 i enlighet med uppmaning-
arna i Europeiska kommissionens handlingsplan 
för finansteknik (Fintech) som offentliggjordes 
i mars 2018. Den första produkten var en upp-
sättning riktlinjer för hantering av IKT- och sä-
kerhetsrisker i syfte att minska IKT-riskerna för 
alla finansinstitut. I dessa riktlinjer fastställs krav 
för kreditinstitut, värdepappersföretag och be-
taltjänstleverantörer i fråga om minskning och 
hantering av deras IKT-risker. Syftet är att sä-
kerställa en enhetlig och tillförlitlig strategi i hela 
den inre marknaden. Det offentliga samrådet om 
förslaget till riktlinjer inleddes den 13 december 
2018 och de slutliga riktlinjerna förväntas offent-
liggöras under tredje kvartalet 2019.
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Främja effektiv och samordnad krishantering vid  
resolution 

Värderingshandbok

EBA utarbetade en värderingshandbok för reso-
lutioner som kommer att antas i början av 2019. 
Antagandet av handboken följer det reglerings-
arbete som EBA bedriver inom området för 
värdering för resolutionsändamål och som har 
lett till tekniska tillsynsstandarder för värdering 
före resolution, för värdering efter resolution, 
för värdering av derivatskulder för bail-in-ända-
mål och för oberoende värderingsmän.

Konvergens i resolutionsmetoder med 
inriktning på funktionen hos kollegier och 
övervakning av utvecklingen för möjligheter 
att försätta i resolution i hela EU 

EBA offentliggjorde sin första rapport om 
funktionen hos resolutionskollegier i juli 2018. 
Rapporten omfattar utvalda kollegier från 
2017 års resolutionscykel men fångar inte upp 
resolutionsplaneringsverksamhet utanför re-
solutionskollegierna. Syftet med rapporten är 
att ge en översikt över kollegiernas arbete och 
produktion samt operativa aspekter för att 
kartlägga de framsteg som har gjorts och var 
det finns utrymme för förbättringar och sam-
tidigt öka insynen för berörda parter.

Främja konvergensen i tillsynspraxis

Stöd till bättre genomförande av pelare 
2 i EU: EBA:s färdplan för pelare 2 

I juli 2018 uppnådde EBA en viktig milstolpe i 
sin färdplan för pelare 2, då ett paket med tre 
ändrade riktlinjer offentliggjordes i syfte att 
ytterligare förbättra institutens riskhantering 
och konvergens i översyns- och utvärderings-
processen (ÖUP). De tre ändrade riktlinjerna är 

inriktade på institutens hantering av ränterisk 
som följer av verksamhet utanför handelslag-
ret (riktlinjerna om hantering av ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret ) 
och stresstestning (riktlinjer för institutens 
stresstestning) och om de gemensamma för-
faranden och metoder för översyns- och utvär-
deringsprocessen (ÖUP-riktlinjerna).

Värdering 1

Villkor för resolution 
eller tidpunkt då ett 
institut inte längre är 

livskraftigt.

Värdering 2

Val av 
resolutionsverktyg

Värdering efter 
resolution

Värdering 3

Bedömning av skillnad 
i behandling, inte 
sämre villkor för 

borgenär

Värderingsprocess

Utnämning av 
värderingsman

Värderingsrapport 

Beredskap

Informationssystem 
för företagsledning, 

tekniska 
överväganden (under 

uppbyggnad)

Värdering före resolution

2018 2019

Figur 2: Steg i värderingsprocessen
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Bedömning av likvärdighet hos 
tredjeländer 

EBA:s arbete med att bedöma likvärdigheten 
hos tredjeländer är inriktat på två huvudsakliga 
områden: bedömning av sekretess- och 
konfidentialitetsordningar hos myndigheter 
i tredjeländer och bedömning av regelverken 
för reglering och tillsyn i jurisdiktionerna 
i tredjeländer. Hittills har 42 myndigheter 
från 24 tredjelandsjurisdiktioner bedömts ha 
likvärdiga sekretessordningar. 

Efter kommissionens begäran om råd lämnade 
EBA 2018 sitt bidrag till bedömningen av 
huruvida regelverken för tillsyn och reglering i 
ett antal tredjeländer var likvärdiga med EU:s 
regelverk. 

Bedömning av konvergens i tillsynspraxis 

Politikutvecklingen inom området för tillsyns-
praxis drivs i huvudsak av att EBA tar itu med 
tillsynsbehov och områden där det krävs yt-
terligare konvergens. Konvergensarbetet är i 
allmänhet ett viktigt återkopplingsmedel för 
politikarbetet. De flesta av de områden där det 
enligt 2016 och 2017 års konvergensbedöm-
ningar krävs ytterligare framsteg har till exem-
pel tagits upp i EBA:s politikarbete med pelare 
2, vilket ledde till offentliggörandet av de ändra-
de ÖUP-riktlinjerna 2018. På samma sätt har de 
bilaterala konvergensbesöken under 2018 lett 
till en återkoppling som kommer att bidra till 
myndighetens politikarbete. Utbildning är dess-
utom en viktig komponent för att skapa en ge-
mensam tillsynskultur och främja konvergens i 
tillsynspraxis. EBA anordnade sammanlagt 27 
utbildningstillfällen för 1 687 deltagare 2018.

Identifiera och analysera trender och potentiella 
risker och sårbarheter samt stödja ansträngningarna 
för att lösa nödlidande lån 

Övervaka och bedöma utvecklingen 
i EU:s banksektor 

Som ett centralt instrument för att övervaka 
riskerna och sårbarheterna i EU:s banksystem 
fortsätter EBA att utarbeta sin regelbundna risk-
bedömningsrapport. I riskbedömningsrappor-
ten för 2018 beskrivs den viktigaste utvecklingen 
och de viktigaste trenderna inom banksektorn 
i EU sedan slutet av 2017 samt EBA:s syn på 
de viktigaste riskerna och sårbarheterna. Inför 
2018 års rapport togs uppgifter emot från ett ur-
val av 187 banker i 25 EES-länder, vilket omfattar 
ungefär 80 procent av banksektorn i EU (baserat 
på sammanlagda tillgångar). Dessa uppgifter 
kompletterades med marknadsuppgifter.  

Ett annt viktigt övervakningsverktyg som EBA 
använder för att identifiera de viktigaste ris-
kerna och sårbarheterna är slutsatserna i 
EBA:s frågeformulär för riskbedömning (RAQ). 
EBA skickar ut frågeformulär för riskbedöm-
ning två gånger om året till banker och mark-
nadsanalytiker. Undersökningen ger en grund-
lig genomgång av marknadsdeltagarnas syn 
på den nuvarande och kommande händelse-
utvecklingen i banksektorn. Under 2018 ökade 
antalet banker som lämnar synpunkter via frå-
geformulären till 53 banker i 25 länder. 

Den kvartalsbaserade uppsättningen kvantitativa 
och kvalitativa indikatorer (”risk dashboard”) för 
att identifiera och mäta systemrisker är fortsatt 
ett flaggskeppsverktyg till stöd för EBA:s regel-
bundna riskbedömning och bidrar till att myn-
digheten kan fullgöra sitt uppdrag som tillhanda-
hållare av uppgifter. I fråga om EU:s banksystem 
bekräftade dessa indikatorer konsekvent under 
hela 2018 viktade genomsnitt för den aggregera-
de fullt genomförda kärnprimärkapitalrelationen 
på mer än 14 procent, en sjunkande andel nödli-
dande lån på mindre än 3,5 procent och en däm-
pad lönsamhet som fluktuerade kring 7 procent. 

I juni 2018 uppdaterade EBA sin metodhand-
ledning om och förteckning över riskindikato-
rer och verktyg för detaljerad riskanalys. Den-
na version av EBA:s handledning innefattade 
utvecklingen avseende IFRS 9 och EBA:s ram-
verk för tillsynsrapportering. 

EBA fortsatte att övervaka sammansättningen 
i finansieringskällor i hela EU genom en fram-
åtblickande analys av bankers framtida finansie-
ringsplaner och genom sin bedömning av nivån 
på intecknade tillgångar. De två rapporterna of-
fentliggjordes samtidigt i september 2018.
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Det EU-omfattande stresstestet 2018

I november 2018 offentliggjorde EBA resultatet 
av det EU-omfattande stresstestet 2018 som 
omfattade 48 banker från 15 EU- och EES-
länder och täckte i stort sett 70 procent av de 
sammanlagda tillgångarna i EU:s banksektor. 
Stresstestet ingår i den verktygslåda för tillsyn 
som de behöriga myndigheterna använder 
för att bedöma bankernas motståndskraft 
mot negativa chocker, identifiera återstående 
områden med osäkerhet och bidra till 
tillsynsbeslutsprocessen för att fastställa 
lämpliga reduceringsåtgärder. 

Bidra till handlingsplanen för att ta itu 
med nödlidande lån i Europa. 

Under 2018 fortsatte EBA att arbeta med EU:s 
myndigheter och institut för att uppnå målen 

för rådets handlingsplan för att ta itu med 
nödlidande lån i Europa. EBA offentliggjorde 
också sina ändrade transaktionsmallar 
för nödlidande lån efter att ha tagit emot 
information om erfarenheterna i praktiken och 
annan återkoppling från berörda parter, samt 
riktlinjerna för information om nödlidande 
exponeringar och exponeringar med anstånd. 

Ekonomisk analys och forskning 

Efter den interna omorganisation som EBA 
nyligen genomförde ansvarar en ny enhet 
inom avdelningen för ekonomisk analys och 
statistik för samordningen av all ekonomisk 
analys- och forskningsverksamhet inom EBA. 
Verksamheten omfattar bland annat månatliga 
forskningsseminarier för EBA:s anställda, 
anordnande av en årlig temabaserad 
workshop om politikforskning och samordning 
av Staff Paper-serien.
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Figur 3:  Nödlidande lån i EU – på väg mot återhämtning
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Stärka EBA:s roll som EU:s knutpunkt  
för insamling, spridning och analys av  
av uppgifter om EU:s banker 

Mot större öppenhet för uppgifter 

EBA har inriktat sig på att förbättra sina meto-
der för att offentligöra det omfattande datasetet 
om verksamheten inom EU:s största banker ge-
nom att utveckla särskilda analysverktyg, hjälpa 
nationella tillsynsmyndigheter att skapa egna 
instrumentpaneler och genom att erbjuda sär-
skild utbildning om tillsynsrapportering och om 
EBA:s data i tekniska genomförandestandarder. 

För femte året i rad offentliggjorde EBA upp-
gifter om indikatorer av global systemviktig 
betydelse. Denna information utgör ytterliga-
re ett steg för att förbättra allmänhetens kun-
skaper om systemviktiga institut och deras 
nyckeltal och affärsverksamhet. EBA uppda-
terade också den offentliggjorda förteckning-
en över andra systemviktiga institut. 

Förbättra EBA:s uppgiftsinsamling för att 
övervaka genomförandet av Basel III i EU 

År 2018 tog EBA emot en begäran om råd 
från kommissionen om genomförandet av de 
slutliga aspekterna av och överenskommelsen 
om Basel III i EU-lagstiftningen, varav många 
krävde ändringar i kapitalkravsdirektivet och 
kapitalkravsförordningen. 

I syfte att utarbeta teknisk rådgivning för kom-
missionen om effekten och genomförandet av 
internationella standarder i EU inledde EBA 
en uppgiftsinsamling under sommaren 2018 
parallellt med den vanliga uppgiftsinsam-
lingen för övervakningen av Basel, med andra 
kvartalet 2018 som referensdatum.

Precis som föregående år offentliggjorde EBA 
år 2018 sina två halvårsvisa analyser av effek-
terna av reglerna i fjärde kapitalkravsdirek-
tivet – kapitalkravsförordningen/Basel  III för 
europeiska kreditinstituts kapital, likviditet 
och skuldsättningsgrad och de beräknade un-
derskotten till följd av bristande konvergens 
med det fullt ut genomförda regelverket. Till-
sammans med uppgifterna från transparens-
övningen gjorde EBA också en uppsättning 
dataverktyg tillgänglig för att ge användarna 
möjlighet att utforska jämförbara siffror bank 
för bank via kartor och analysverktyg i Excel.

Euclid och EBA:s register 

EU:s centraliserade infrastruktur för 
tillsynsdata (Euclid) är en ny uppgiftsplattform 
som kommer att göra det möjligt för EBA 
att samla in uppgifter från de behöriga 
EES-myndigheterna för alla kreditinstitut 
i området. Det betyder att urvalet av institut 
som EBA samlar in uppgifter om kommer 
att utökas från ungefär 200 av de största 
instituten i EES-området till hela universumet 
av kreditinstitut och bankgrupper i EES-
området. Det andra syftet med plattformen 
är att använda de uppgifter som tas emot för 
att fastställa rapporteringsskyldigheterna för 
insamlingen av tillsynsdata. 

Arbetet med att bygga upp masterdataplatt-
formen för Euclid har pågått under hela 2018 
med bidrag från flera team inom EBA utöver 
stödet från de behöriga myndigheterna. Arbe-
tet kommer att avslutas i april 2019 när både 
betalningsinstitutregistret och kreditinstituts-
registret tas i drift. De kommer att göra det 
möjligt att samla in uppgifter från alla behöri-
ga EES-myndigheter. 

Den EU-omfattande 
transparensövningen 2018 

Att öka transparensen i den europeiska bank-
sektorn genom att offentliggöra individuella 
uppgifter om banker i EU och EES-området är 
ett av de viktigaste målen för den EU-omfattan-
de transparensövning som EBA utför varje år. 

Övningen 2018 baserades uteslutande på upp-
gifter från tillsynsrapporteringen. Uppgifter 
från 130 banker i 25 EU-medlemsstater och 
EES-länder ingick. EBA genomförde uppgifts-
behandlingen och offentliggörandet av siffror i 
samarbete med behöriga myndigheter. Under 
2018 års övning tog EBA emot och offentliggjor-
de i genomsnitt mer än 7 000 datapunkter per 
bank. För att underlätta analysen av transpa-
renssiffrorna har EBA tillsammans med de en-
skilda bankernas resultat och den fullständiga 
databasen gjort en uppsättning interaktiva verk-
tyg tillgängliga för att få åtkomst till uppgifterna. 
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Förbättra och upprätthålla  
regelverket för tillsyns- och 
resolutions- rapportering 

Tillförlitliga uppgifter är avgörande för att 
förstå institutens finansiella ställning, bedö-
ma riskprofiler och identifiera risker för den 
finansiella stabiliteten och för att förstå de 
finansiella, rättsliga och tekniska svårigheter-
na och hindren för resolution för institut som 
fallerar eller sannolikt kommer att fallera. För 
att ge tillsynsmyndigheter och myndigheter 
som ansvarar för resolution dessa tillförlitli-

ga uppgifter har EBA uppdaterat flera av sina 
rapporteringsstandarder samt motsvarande 
tekniska delar (datapunktsmodellen (DPM), 
valideringsreglerna och taxonomin för eXten-
sible Business Reporting Language (XBRL)) 
för att de fortsatt ska vara ändamålsenliga. 

I april 2018 offentliggjordes version 2.8 av 
regelverket för rapportering och det började 
tillämpas från och med den 31 december. För 
första gången innefattade detta regelverk inte 
enbart tillsynsdata – t.ex. Corep-data, Finrep-
data eller data avsedda för riktmärkning 
av interna modeller – utan även data för 
resolutionsplaneringsändamål, som samlas 
in av resolutionsmyndigheter i hela Europa. 

I augusti 2018 offentliggjorde EBA tre sam-
rådsdokument – om Finrep, likviditetstäck-
ningskvoten (LCR) och värdepapperiseringar 
(Corep) – i samband med ändringar av förord-
ning (EU) nr 680/2014 (tekniska genomföran-
destandarder för tillsynsrapportering). Dessa 
ändringar kommer att inkluderas i version 
2.9 av regelverket för rapportering, för vilket 
den 31 mars 2020 kommer att vara det första 
rapporteringsreferensdatumet för Finrep och 
värdepapperiseringar (Corep) och den 30 april 
2020 kommer att vara datumet för rapporte-
ring om likviditetstäckningskvot. 

delas med bankerna via de behöriga 
myndigheterna.

delas med bankerna via de behöriga 
myndigheterna.

Process för vanliga frågor
(via de behöriga myndigheterna)

uppgifter lämnas in på nytt,

uppgifter lämnas in på nytt,

 Bankernas översyn av mallarna 
efter återkoppling om 
uppgifternas kvalitet. 

 Eventuell ny inlämning av 
uppgifter i fråga om tillsynsdata.

 Bankerna ger EBA tillstånd att 
offentliggöra de slutliga 
mallarna.

 EBA uppdaterar transparensmallarna med tillsynsdata 
och utför kvalitetskontroller av uppgifterna.

EBA

 EBA genomför den andra uppdateringen av 
transparensmallarna och kvalitetskontrollerna av 
uppgifterna, för att inkludera de uppgifter som har 
lämnats in på nytt.

 EBA låser databasen.
 EBA skapar de slutliga transparensmallarna, uppdaterade 

med tillsynsdata.

Resultatet offentliggörs på EBA:s webbplats:

 Pdf-filer bank för bank.
 Fullständig databas

 Interaktiva Excelverktyg
 Interaktivt kartverktyg

Lanseringen av den 
EU-omfattande 

transparensövningen,

Figur 4: Så här fungerar transparensövningen
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Konsumentskydd, översyn av finansiella  
innovationer och bidrag till effektiva, säkra och  
enkla massbetalningar i EU 

Finansiell innovation 

EBA har arbetat med finansiell innovation sedan 
myndigheten bildades, men i EBA:s färdplan för 
finansteknik, som offentliggjordes i mars 2018, 
beskrivs EBA:s resa in i finansteknikvärlden. 
Där fastställs ett antal prioriteringar för de kom-
mande åren och EBA:s kunskapsnav för finans-
teknik inrättas. I enlighet med EBA:s färdplan för 
finansteknik offentliggjordes ett antal produkter 
under 2018 i fråga om det andra betaltjänstdi-
rektivet, kryptovalutor, innovationsfrämjare och 
effekter på affärsmodeller och tillsynsrisker.

I december 2018 slutförde EBA sitt arbete 
med en rapport om kryptovalutor som svar 
på kommissionens begäran om en analys 
av tillämpligheten av och lämpligheten hos 
den nuvarande EU-lagstiftningen i fråga 
om kryptovalutor. I sin rapport beskriver 
EBA resultatet av sin bedömning av de olika 
former av kryptovalutaverksamhet som pågår 
i EU samt reglerings- och tillsynsfrågor, 
med utgångspunkt i EBA:s tidigare arbete i 
samband med virtuella valutor. 

Innovationsfrämjare har snabbt blivit allt mer 
populära under de senaste åren. I rapporten 
identifierar de europeiska tillsynsmyndigheter-
na 23 innovationsnav i EU- och EES-länderna 
och fem regulatoriska sandlådor i EU-med-
lemsstater som bedrev verksamhet när rap-
porten offentliggjordes. Med utgångspunkt i det 
arbete som utfördes under 2018 färdigställde 
de europeiska tillsynsmyndigheterna en ge-
mensam rapport om en jämförande analys 
av innovation som har upprättats av behöriga 
myndigheter, en uppsättning bästa praxis för ut-
formning och drift samt alternativ för samarbe-
te och samordning mellan innovationsfrämjare.

Ändringar i kreditinstituts affärsmodeller, 
tillsynsrisker och möjligheter 

I enlighet med prioriteringarna i sin färdplan of-
fentliggjorde EBA i juli 2018 två temabaserade 
rapporter: i) en temabaserad rapport om finans-
teknikens effekter på kreditinstitutens nuvarande 
affärsmodeller och ii) en temabaserad rapport om 
de tillsynsrisker och möjligheter som finansteknik 

Identifiera trender och övervaka effekter av risker 
och möjligheter med finansteknik

Främja erfarenhets- och kunskapsutbyte

Underlätta informationsutbyte för att bidra till 
tillsyns- och regleringsprodukter

Främja teknisk neutralitet i reglering 
och tillsyn

TEKNIKLEVER-
ANTÖRER

INSTITUT

ANDRA 
MARKNAD-
SAKTÖRER

NYSTARTADE 
FINANSTEKN-
ISKA FÖRETAG

EBA

BEHÖRIGA 
MYNDIGHETER

Figur 5:  EBA:s kunskapsnav för finansteknik
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innebär för instituten. Syftet med båda rapporter-
na är att öka medvetenheten inom tillsynssam-
fundet och branschen om potentiella tillsynsris-
ker och möjligheter som uppstår till följd av nya 
och potentiella tillämpningar av finansteknik och 
ge insyn i de viktigaste trender som kan påverka 
de nuvarande affärsmodellerna. 

Utkontraktering till molnet 

Att övervaka och främja en säker användning 
av molntjänster inom banksektorn har varit en 
fortsatt prioriterad fråga för EBA under 2018. 
EBA granskade den begäran om fortsatt ar-
bete med bankernas användning av molnet 
som kommissionen gjorde i sin handlingsplan 
för finansteknik och anordnade en workshop i 
oktober 20189 för att granska genomförandet 
av rekommendationerna. Dessutom offent-
liggjorde myndigheten ett samrådsdokument 
om riktlinjer för utkontrakteringsarrangemang 
som införlivar rekommendationerna om utkon-
traktering till molntjänstleverantörer. 

Bekämpning av penningtvätt och 
åtgärder mot finansiering av terrorism 

EBA samarbetade med de andra europeiska 
tillsynsmyndigheterna för att ta fram ett regel-
verk i syfte att öka ändamålsenligheten i tillsy-
nen av bekämpning av penningtvätt och åtgär-
der mot finansiering av terrorism i hela EU och 
att stärka samarbetet och informationsutbytet 
mellan nationella tillsynsmyndigheter, såväl 
inom landet som över gränserna. Framför allt 

trädde två tekniska standarder och tre riktlinjer 
i kraft, vilket utgör ett viktigt första steg på väg 
mot ett mer enhetligt och ändamålsenligt eu-
ropeiskt system för bekämpning av penningt-
vätt/åtgärder mot finansiering av terrorism.

Skydd för konsumenter och insättare 

I mars 2018 offentliggjorde EBA sin första rapport 
om finansiell utbildning. Detta var EBA.s första 
publikation i enlighet med sitt uppdrag att gran-
ska och samordna de behöriga myndigheternas 
initiativ för finanskunskap och finansutbildning. 
I juli 2018 uppdaterade EBA den gemensamma 
kommitténs befintliga riktlinjer för hantering av 
klagomål, så att riktlinjernas tillämpningsom-
råde utökades till aktörer som regleras inom 
ramen för direktivet om hypotekslån och enligt 
andra betaltjänstdirektivet. I december 2018 
offentliggjorde EBA dessutom en rapport om 
kostnaderna och resultatet för strukturerade in-
sättningar i EU. Rapporten utarbetades efter en 
formell begäran från kommissionen. 

Genomförande av andra 
betaltjänstdirektivet och åtföljande 
uppdrag för EBA 

En annan viktig del av EBA:s arbete inrikta-
des på betalningar, det vill säga utfärdandet av 
tekniska standarder och riktlinjer enligt andra 
betaltjänstdirektivet och om tillsynskonver-
gens för att säkerställa att kraven enligt andra 
betaltjänstdirektivet tillämpas på ett sunt, ef-
fektivt och enhetligt sätt i hela EU.
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Vara en ansvarsfull, behörig och professionell 
organisation med ändamålsenlig 
verksamhetsstyrning och effektiva processer

Intressenternas deltagande  
i EBA:s regleringsarbete

EBA är fast besluten att ha full transparens i 
sina arbetsprocesser. Därför strävar myndig-
heten efter att ha kontakt med alla behöriga 
myndigheter, berörda och intresserade parter 
och ge dem möjlighet att lämna synpunkter på 
myndighetens arbete för att se till att den kan 
fatta de lämpligaste besluten i EU:s intresse 
utan att skada berörda parters intressen. I en-
lighet med sin inrättandeförordning har EBA 
upprättat en bankintressentgrupp. Att samrå-
da med den gruppen är ett obligatoriskt steg 
i utarbetandet av tekniska tillsynsstandarder, 
tekniska genomförandestandarder, riktlinjer 
och rekommendationer.

Under 2018 lämnade bankintressentgrup-
pen svar på tio offentliga samråd inom olika 
områden, som utkontraktering, betalningar, 
stresstester och kreditrisk. Tillsammans med 
Esmas och Eiopas intressentgrupper förfat-
tade bankintressentgruppen en gemensam 
skrivelse till kommissionens vice ordförande 
med anledning av översynen av de europeis-
ka tillsynsmyndigheterna och lade fram vis-
sa förslag för att förbättra de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna. Efter en mandatperiod 
på två och ett halvt år offentliggjorde bankin-
tressentgruppen också en avslutande rapport 
och sammanfattade sitt arbete under den här 
perioden samt föreslog vissa möjliga förbätt-
ringar i gruppens styrning och funktion.

Tvistlösning 

En av EBA:s uppgifter är att tillhandahålla en 
miljö där behöriga myndigheter kan lösa sina 
tvister. För att EBA ska kunna utföra denna 
uppgift innehåller inrättandeförordningen två 
separata förfaranden för att hjälpa behöriga 
myndigheter att lösa sina tvister, nämligen 
bindande och icke bindande medling. Under 
2018 deltog EBA i två bindande medlingar. För 
första gången gick det inte att nå en förlikning 
och EBA utfärdade ett bindande medlingsbeslut 
till Gemensamma resolutionsnämnden och 
Rumäniens nationalbank. Detta illustrerar 
vikten av medling inom resolutionsområdet.

Rättstvister under 2018

Under 2018 tillhandahöll den juridiska enheten 
rådgivning och bistånd i rättstvister. I fråga om 
mål T 128/17, Isabel Torné mot Europeiska 
kommissionen, ingrep EBA till stöd för den 
sökande. 

Överträdelser av unionsrätten

Enligt artikel 17 i EBA-förordningen har EBA 
befogenhet att utreda behöriga myndigheters 
potentiella överträdelser av unionsrätten, in-
begripet behöriga myndigheter i medlems-
staterna samt ECB inom ramen för den ge-
mensamma tillsynsmekanismen. I de fall EBA 
konstaterar att det har skett en överträdelse 
av unionsrätten utfärdar myndigheten en re-
kommendation om de åtgärder som ska vidtas 
av den behöriga myndigheten för att rätta till 
situationen. Om EBA upptäcker en överträdel-
se av unionsrätten kan detta leda till ytterli-
gare åtgärder från Europeiska kommissionen.

Kostnadsnyttoanalys

EBA tillämpar principen om bättre lagstiftning 
vid utvecklingen av det enhetliga regelverket 
och strävar efter att säkerställa att myndigheten 
gör en tillfredsställande konsekvensbedömning 
till stöd för utvecklingen av sin regleringspolitik. 
I enlighet med de gällande bestämmelserna i 
EBA:s inrättandeförordning baserar EBA sin 
utveckling av tekniska standarder, riktlinjer, 
rekommendationer och yttranden på noggranna 
konsekvensbedömningar, genom att mäta 
marginalkostnaderna och marginalfördelarna 
med de olika alternativen och de föreslagna 
tekniska specifikationerna. I detta arbete ingår 
att göra kvantitativa konsekvensbedömningar, 
analysera individuella och sammanlagda 
bankuppgifter, bedöma lämpliga metoder för att 
använda sådana uppgifter samt göra kvalitativa 
analyser och, när så är lämpligt, överväga 
proportionalitetseffekterna av EBA:s förslag.
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Inbördes utvärderingar

EBA:s inbördes utvärderingar syftar till att 
ytterligare öka enhetligheten i tillsynsresultatet. 
Inbördes utvärderingar utförs i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 30 i EBA:s 
inrättandeförordning och EBA:s beslut om 
att inrätta granskningspanelen. De inbördes 
utvärderingarna omfattar en bedömning 
av huruvida de behöriga myndigheternas 
resurser och styrningsarrangemang är 
tillfredsställande, särskilt i fråga om 
tillämpningen av tekniska tillsynsstandarder 
och tekniska genomförandestandarder, 
graden av konvergens som har uppnåtts i 
tillämpningen av EU-rätten och i tillsynspraxis 
samt beaktande av bästa praxis som har 
utvecklats av behöriga myndigheter. EBA ska 
också offentliggöra bästa praxis som kan 
identifieras vid de inbördes utvärderingarna. 

I oktober 2018, efter offentliggörandet av den 
slutliga rapporten om inbördes utvärdering av 
den tekniska tillsynsstandarden i fråga om an-
mälningar av EU-pass, godkände tillsynssty-
relsen kravspecifikationerna för den inbördes 
utvärderingen av den tekniska tillsynsstan-
darden i fråga om kriterier för att identifiera 
personalkategorier vars yrkesutövning har vä-
sentlig inverkan på ett instituts riskprofil.

Upprätthållande av det interaktiva  
enhetliga regelverket

Det interaktiva enhetliga regelverket är ett 
kompendium av de viktigaste rättsliga ramar-
na inom EBA:s behörighet: kapitalkravsför-
ordningen och fjärde kapitalkravsdirektivet, 
direktivet om inrättande av en ram för åter-
hämtning och resolution av kreditinstitut och 
värdepappersföretag, direktivet om insätt-
ningsgarantisystem och, sedan 2018, även 
det andra betaltjänstdirektivet. Denna resurs 
gör det möjligt för berörda parter att läsa de 
gällande rättsliga ramarna, med länkar från 
artiklarna i texterna på nivå 1 till eventuel-
la tillhörande tekniska standarder (teknisk 
standard för tillsyn och teknisk genomföran-
destandard) som har utarbetats av EBA och 
antagits av kommissionen, samt EBA:s rikt-
linjer och samlingar av frågor och svar om 
dessa rättsakter och regleringdokument.

Betydelsen av verktyget med frågor och svar 
avspeglas i det ständigt stora antal frågor 
som lämnas in: Fram till den 31 december 
2018 hade 4 440 frågor (jämfört med 3 650 i 
slutet av 2017) inlämnats via det särskilda 
frågeverktyget på EBA:s webbplats. 

Avslutande av ärende 

Avslutande av ärende
Tillsynsstyrelsen avslutar 
ärendet

Ärendet avslutas utan någon 
utredning inleds

Tillsynsstyrelsen antar 
utkastet till rekommendation 

Mottagning av en 
begäran

Mottagningsbekräftelse 
Bedömning av 
ärendet

Inledande av en
utredning

Panelen sammanträdde för 
att bedöma ärendet 

Panelen lämnar in utkast till 
rekommendation till den 
behöriga myndigheten för 
synpunkter

Panelen lämnar in utkast 
till rekommendation till 
tillsynsstyrelsen

Figur 6: Förfarandet vid överträdelse av unionsrätten
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Tillhandahålla rättsligt stöd  
för EBA:s arbete

Under hela 2018 gav den juridiska enheten ju-
ridiskt bistånd till de styrande organen, EBA:s 
ledning och EBA:s centrala politiska och ope-
rativa funktioner. När det gäller EBA:s regle-
ringsarbete har den juridiska enheten erbjudit 
rättsliga analyser och stöd i utarbetandet av 
bindande tekniska standarder, riktlinjer, re-
kommendationer och yttranden. Den juridiska 
enheten har också gett råd om övervaknings-
verksamhet genom att utfärda tillsynsrekom-
mendationer och underlätta tvistlösning.

När det gäller EBA:s institutionella utformning 
gavs juridiskt stöd i frågor som rörde flytten av 
EBA, framför allt i fråga om förhandlingar om 
och utarbetande av avtal.

Arbetet med att skydda personuppgifter

Mot bakgrund av sitt ansvar för uppgiftsskydd 
enligt förordning (EG) nr  45/2001 har EBA 
samarbetat med Europeiska datatillsynsman-
nen. Under 2018 tog de ansvariga inom EBA 
upp vikten av uppgiftsskyddsfrågor med EBA:s 
anställda, särskilt genom att betona vikten 
av uppgiftsskydd vid introduktionstillfällena 
för nyanställda. De ansvariga tjänstemännen 
deltog aktivt i mötena i EU:s dataskyddsnät-
verk, även med hänsyn till införandet av den 
allmänna dataskyddsförordningen. 

Digitala tjänster till stöd för 
EBA:s kärnfunktioner och interna 
administration

År 2018 har varit ett av de mest utmanande hit-
tills för EBA:s it-enhet, med hänsyn till ansam-
lingen av överlappande verksamhetskritiska 
arbetsflöden utöver arbetet med att säkerstäl-
la en stabil verksamhetsdrift och fortlöpande 
förbättringar, särskilt mot bakgrund av kraven 
i samband med flytten till Paris, migreringen 
av datacentrumet och Euclid-programmet.

Som ett led i arbetsprogrammet för flytten till 
Paris förberedde, utformade och upphandlade 
it-enheten ny modern och säker kontorsinfra-
struktur, inklusive anslutningsmöjligheter för 
en säker, mycket mobil, trådlös arbetsmiljö, 
audiovisuell infrastruktur för mötesrum och 
konferensanläggningar. Under det arbetet tog 
it-enheten tillfället i akt att migrera till som-
en-tjänst-lösningar (för utskrifter, telefoni 

och kommunikation) och samtidigt minska 
kostnaderna, öka säkerheten och öka flexibi-
liteten och kvaliteten. It-enheten installerade 
infrastruktur och lösningar för 100  procent 
rörlighet för myndighetens personal (bärbara 
datorer och lösningar för distansarbete) och 
utökade samtidigt säkerheten.

Euclid-programmet är den centrala digitala 
komponenten i EBA:s strategi för att utöka 
tillsynen till hela bankmarknaden i EU. Under 
2018 gjorde it-enheten framsteg med att 
genomföra Euclid Workstream 2 (verktyget 
för masterdatahantering), och samtidigt 
tillhandahålla konvergerande plattformar 
för inkommande projekt (registret för 
andra betaltjänstdirektivet) och befintliga 
tillämpningar (kreditinstitutsregistret).

Under 2018 utförde it-enheten också underhåll 
av den nuvarande plattformen för insamling 
av tillsynsdata, ESP 10, och anpassade den 
efter datapunktsmodellen DPM 2.8. EBA 
slutförde och inledde ett dataanalysprojekt, och 
levererade en DPM-baserad analysplattform 
som ger EBA:s personal tillgång till beslutsstöd. 
I juli 2018 slutförde EBA registreringen i ESCB:s 
säkra e-postinfrastruktur, vilket innebär att 
EBA:s personal kan delta i genomgående 
säkert meddelandeutbyte med nationella 
behöriga myndigheter som är medlemmar.

Information om och främjande  
av EBA:s arbete

Under 2018 åtog sig kommunikationsteamet 
flera arbetsuppgifter för att marknadsföra ett 
stort antal publikationer och stödja genom-
förandet av EBA:s största projekt inom viktiga 
områden. Totalt offentliggjordes 119 nyhets-
artiklar och pressmeddelanden under året.

Möten och intervjuer med medier anordnades, 
antingen på mediernas eller EBA:s inbjudan, 
på grundval av EBA:s resultat, som på grund 
av dess särskilda relevans eller känslighet an-
sågs kräva särskild uppmärksamhet i medier-
na. Detta gällde särskilt yttrandet om brexit, det 
EU-omfattande stresstestet och transparensöv-
ningen. Under 2018 anordnade teamet 43 inter-
vjuer och informationsmöten med journalister.

Som ett led i ansträngningarna för att förbättra 
den interna kommunikationen fortsatte 
teamet att utarbeta och sprida ett nyhetsbrev 
för de anställda (nio nummer skickades ut 
under 2018).
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EBA:s konton på sociala medier fortsätter att 
skapa stor uppmärksamhet. Den 8 januari 
2019 hade Twitterkontot 8  147 följare, vilket 
är en ökning med 23 procent jämfört med fö-
regående år. EBA:s LinkedIn-konto växte ock-
så betydligt under 2018. Antalet sidvisningar 
ökade också avsevärt under året och antalet 
besök nådde en topp på 13 958 i november.

Under året hade EBA:s webbplats i 
genomsnitt 8  681 besökare per dag. Totalt 
hade webbplatsen 3,16  miljoner besök 2018 

(+  12,53  procent jämfört med 2017), vilket 
motsvarade över 9,3 miljoner sidvisningar 
(+  6,63  procent). Geografiskt sett kom den 
största andelen besök från Storbritannien 
(15,27 procent), följt av Tyskland (11,95 procent) 
och USA (9,8 procent).

Sammanfattning av budgeten

Den ändrade budgeten för 2018 offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning.

EBA:s brexitförberedelser 

Under 2018 fortsatte EBA att följa utvecklingen 
i samband med brexit noggrant för att förstå de 
potentiella riskerna och utfärdade sitt andra 
yttrande för att uppmärksamma finansinstitut 
och tillsynsmyndigheter på dessa risker och 
för att lyfta fram behovet av att finansinstitut 
vidtar lämpliga riskreducerande åtgärder. 

Yttrandet i juni 2018 var inriktat på riskerna 
med att finansinstituten inte verkade ha 
vidtagit lämpliga åtgärder. Yttrandet syftade 
till att säkerställa att finansinstituten i) 
fastställde huruvida de hade direkta eller 
indirekta exponeringar mot Storbritannien 
och ii) om de hade det, övervägde de berörda 
riskerna och hur dessa kunde påverka 
dem, för att sedan besluta om lämpliga 
riskreducerande åtgärder och utformning av 
beredskapsplaner. I december 2018 krävde 
EBA också fler åtgärder av de finansinstitut 
som påverkas av brexit i fråga om information 
till kunderna om brexitrelaterade risker och de 
riskreducerande åtgärder som har vidtagits. 

EBA deltar också aktivt i förberedelserna 
för samarbetsformerna efter brexit, med 
inriktning på tre punkter: i) samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter, ii) samarbete mellan 
resolutionsmyndigheter och iii) samarbete 
mellan EBA (som myndighet) och de brittiska 
myndigheterna. Inom alla dessa tre områden 
har EBA utarbetat samförståndsavtal med 
målet att dessa ska vara klara i tillräckligt god 
tid före utgången av mars 2019. 

Vad beträffar genomförandet av planen för 
EBA:s flytt till Paris utfärdade EBA i april 2018 
ett meddelande om en ansökningsomgång för 
hyra av kontorslokaler i Paris och La Défense. 

Efter utvärderingen av anbud och efterföljan-
de val av de nya lokalerna överlämnades en 
fastighetsakt för godkännande till tillsynssty-
relsen i maj 2018 och till Europaparlamentet 
och Europeiska rådet i juni 2018. Många av 
EBA:s operativa enheter deltog i flyttproces-
sen och erbjöd allt från juridisk rådgivning till 
personalresurser och verksamhetsstöd, upp-
handlingsförfaranden, kommunikationsåt-
gärder för att informera berörda parter samt 
it-lösningar. 

EBA:s sektorsövergripande arbete i den 
gemensamma kommittén

Under Esmas ordförandeskap 2018 fortsatte 
den gemensamma kommittén att vara en cen-
tral punkt för samordning och informations-
utbyte mellan de europeiska tillsynsmyndig-
heterna och med Europeiska kommissionen 
och Europeiska systemrisknämnden. Kom-
mitténs inriktning på brexitrelaterade frågor 
ökade i takt med att de europeiska tillsyns-
myndigheterna fortsatte sina förberedelser 
för Storbritanniens utträde ur unionen. Sam-
tidigt fortsatte framstegen med arbetet inom 
andra viktiga sektorsövergripande områden, 
till exempel ökat konsumentskydd, översyn av 
finansiella innovationer samt bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
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PRIORITERINGAR FÖR 2019

 � Bidra till handlingsplanen för att ta itu med nödlidande lån i Europa.

 � Förbereda inför tillämpning av viktiga nya inslag i EU-lagstiftningen.

 � Fastställa följdordningen för uppdragen enligt andra kapitalkravsförordningen.

 � Fullfölja uppdragen för schablonmetoden för motpartskreditrisk och den grundliga 
genomgången av handelslagret enligt den andra kapitalkravsförordningen.

 � Överväga en ny tillsynsram för värdepappersföretag.

 � Värdepapperisering – regelverk för värdepapperisering enligt EU-lagstiftningen.

 � Förbereda genomförandet av Basel III i EU.

 � Begäran om rådgivning om reformerna av Basel III efter krisen.

 � Förstå risker och möjligheter till följd av finansiell innovation.

 � Översyn av finansiella innovationer. 

 � Hållbar finansiering.

 � Operativ motståndskraft.

 � Samla in, sprida och analysera bankverksamhetsdata.

 � Genomförbarhetsstudie för ett integrerat europeiskt regelverk för rapportering.

 � Resolutionsdata.

 � Tillsynsrapportering om pelare 3.

 � Den EU-omfattande transparensövningen 2019.

 � Verktyg för datautnyttjande: fokus på dataanalys.

 � Övervakning av genomförandet av och konvergensen hos resolutions- och 
tillsynspolitik.

 � IFRS 9-modellering och genomförande av internmetoden.

 � Främja en ökning av förlusttäckningskapaciteten inom EU:s banksystem.

 � Identifiera och analysera trender och potentiella risker och sårbarheter 
samt stödja ansträngningarna för att lösa nödlidande lån

 � Bidra till kommissionens handlingsplan om hållbar finansiering.

 � Förbättra tillsynen av bekämpning av penningtvätt och åtgärder mot 
finansiering av terrorism och utökat samarbete.

 � Skydda konsumenter och bidra till till säkra och enkla massbetalningar i EU.

 � Konsumentskydd.

 � Bidra till ett enhetligt genomförande av andra betaltjänstdirektivet.

 � Skydda insättare.

 � Säkerställa en smidig flytt av EBA till Paris.
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Viktiga publikationer och beslut

Detaljerad förteckning över publikationer och beslut från EBA under 2018

Produkt Titel

Riktlinjer Gemensamma riktlinjer för tillämpningen av gemensamma kommitténs befintliga riktlinjer om 
hantering av klagomål till myndigheter som är behöriga att övervaka de nya instituten enligt andra 
betaltjänstdirektivet och/eller direktivet om hypotekslån

Riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd

Riktlinjer för upplysningskrav för övergångsbestämmelser avseende IFRS 9.

Riktlinjer för rapportering av bedrägeri enligt andra
betaltjänstdirektivet

Riktlinjer för hantering av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd

Riktlinjer för villkoren för att utnyttja undantaget från
beredskapsmekanismen enligt artikel 33.6 i förordning (EU) 2018/389 (tekniska tillsynsstandarder för 
sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder)

Riktlinjer för gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen
(ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål

Riktlinjer om STS-kriterierna för värdepapperiseringar som inte är ABCP

Tekniska genomförandestandarder Reviderad förteckning över tekniska genomförandestandarder för tillsynsrapportering.

Reviderad förteckning över valideringsregler i tekniska genomförandestandarder för tillsynsrapportering

Tekniska genomförandestandarder för information för resolutionsplaner enligt artikel 11.3 i direktiv 
2014/59/EU

Tekniska genomförandestandarder för riktmärkning av interna metoder

Tekniska genomförandestandarder om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 
650/2014 om format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för den 
information som ska lämnas av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU

Tekniska tillsynsstandarder Tekniska tillsynsstandarder för samarbete mellan hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter i tillsynen över betalningsinstitut som bedriver gränsöverskridande verksamhet i 
enlighet med artikel 29.6 i andra betaltjänstdirektivet

Tekniska tillsynsstandarder för homogenitet i de underliggande exponeringarna i värdepapperisering 
enligt artiklarna 20.14 och 24.21 i förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för 
värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad 
värdepapperisering

Tekniska tillsynsstandarder för specificering av typen, allvarligheten och varaktigheten av en 
ekonomisk nedgång i enlighet med artiklarna 181.3 a och 182.4 a i förordning (EU) nr 575/2013

Tekniska tillsynsstandarder med specificerade krav på originatorer, medverkande institut och 
ursprungliga långivare med avseende på bibehållande av risk i enlighet med artikel 6.7 i förordning 
(EU) 2017/2402

Tekniska tillsynsstandarder om ändring av den delegerade förordningen (EU) 2016/2251 om 
riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart

Yttranden/rådgivning Yttrande om åtgärder enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013

Yttrande om åtgärder enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013

Yttrande om förberedelser inför Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen

Yttrande om genomförandet av de tekniska tillsynsstandarderna för sträng kundautentisering och 
gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder

Yttrande om användningen av eIDAS-certifikat inom ramen för de tekniska tillsynsstandarderna för 
sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder
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Produkt Titel

Rapporter Rapport om intecknade tillgångar

Rapport om jämförelse av ersättningspraxis på EU-nivå och uppgifter om högavlönade anställda 
(uppgifter från slutet av 2016)

Rapport om de första synpunkterna på effekten och EU-institutionernas genomförande av IFRS 9

Rapport om finansieringsplaner

Rapport om 2016 års övervakning av kreditvärdighetsjusteringsrisk

Rapport om likviditetsåtgärder enligt artikel 509.1 i kapitalkravsförordningen

Rapport om lagstadgade säkerhetsmekanismer

Rapport om övervakningen av Basel III – resultat baserat på uppgifter fram till den 31 december 2017

Rapport om regelverket för kreditriskreducerande åtgärder

Rapport om europeiska säkrade skuldpapper

Rapport om resolutionskollegiernas funktion 2017

Rapport om tillsynskollegiernas funktion 2017

Rapport om genomförandet av EBA:s riktlinjer om metoder för beräkning av avgifter till 
insättningsgarantisystem

Rapport om den inbördes utvärderingen av de tekniska genomförandestandarderna om anmälningar

Rapport om tillsynsrisker och möjligheter som uppstår för finansinstitut till följd av finansteknik

Rapport om rekommendationerna om sekretessordningars likvärdighet

Årsrapport 2017

Årlig riskbedömningsrapport

Rapport om övervakningen av primärkapitaltillskott som har emitterats av institut i EU – tredje 
uppdateringen

Rapport om övervakningen av kärnprimärkapitalinstrument som utfärdats av institut i EU – första 
uppdateringen

Rapport om finansiell utbildning 2017/2018

Rapport om övervakningen av fjärde kapitalkravsdirektivet– kapitalkravsförordningen/Basel III – 
baserat på uppgifter fram till den 30 juni 2017

Gemensam rapport om ändringar av clearingkravet i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer 
enligt förordningen om värdepapperisering

Gemensam rapport med förslag till ändring av bilaterala marginalkrav för att underlätta 
brexitförberedelserna för OTC-derivatkontrakt 

Gemensam rapport om risker och sårbarheter i EU:s finansiella system

Gemensam rapport om resultatet av övervakningsövningen om automatisering i finansiell rådgivning

Gemensam rapport om stordata

Samrådsdokument Samrådsdokument om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd

Samrådsdokument om utkast till riktlinjer för hantering av IKT- och säkerhetsrisker.

Samrådsdokument om tekniska genomförandestandarder för ändring av kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 2016/2070 vad gäller riktmärkning av interna modeller

Samrådsdokument om tekniska genomförandestandarder för ändring av genomförandeförordning (EU) 
nr 2016/322 vad gäller likviditetstäckningskvot för likviditetsrapportering

Samrådsdokument om tekniska genomförandestandarder om ändring av genomförandeförordning (EU) 
nr 680/2014 vad gäller Finrep

Samrådsdokument om tekniska genomförandestandarder om ändring av genomförandeförordning (EU) 
nr 680/2014 vad gäller värdepapperiseringar

Samrådsdokument om skattning av förlust vid fallissemang (LGD) som är rimlig vid ekonomisk 
nedgång

Samrådsdokument för hantering av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd

Samrådsdokument om utkontrakteringsarrangemang
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Produkt Titel

Samrådsdokument om tillämpningen av gemensamma kommitténs befintliga riktlinjer om hantering 
av klagomål till myndigheter som är behöriga att övervaka de nya instituten enligt andra direktivet om 
hypotekslån och/eller andra betaltjänstdirektivet

Samrådsdokument om villkoren för att tillåta institut att beräkna kapitalkrav till följd av 
värdepapperiserade exponeringar i enlighet med metoden med förvärvade fordringar.

Samrådsdokument om utkastet till ny version av sin datapunktsmodell, DPM 2.9

Samrådsdokument om specificering av typen, allvarligheten och varaktigheten av en ekonomisk 
nedgång i enlighet med artiklarna 181.3 a och 182.4 a i förordning (EU) nr 575/2013

Samrådsdokument om specificering av de typer av exponeringar som ska förknippas med hög risk 
enligt artikel 128.3 i förordning (EU) nr 575/2013

Samrådsdokument om STS-kriterierna för värdepapperiseringar som inte är ACBP.

Samrådsdokument om ändring av tekniska tillsynsstandarder om clearingkravet och riskreducering för 
OTC-derivat som inte clearas

Samrådsdokument om ändring av tekniska genomförandestandarder om kartläggning av externa 
ratinginstituts kreditbedömningar enligt kapitalkravsförordningen.

Samrådsdokument om ändringar av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2017/653 av den 
8 mars 2017 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare (Priip-produkter)

Samrådsdokument om samarbete och informationsutbyte vid tillämpning av direktiv (EU) 2015/849 
mellan behöriga myndigheter som utövar tillsyn över kreditinstitut och finansinstitut

Beslut Beslut av EBA:s tillsynsstyrelse om ett EU-omfattande stresstest 2019

Beslut om lösning av en tvist mellan två resolutionsmyndigheter,  
 
Gemensamma resolutionsnämnden och Rumäniens nationalbank.

Rekommendationer Rekommendation till Maltas finansunderrättelseenhet (FIAU) om åtgärder som krävs för att följa 
direktivet om bekämpning av penningtvätt och åtgärder mot finansiering av terrorism

Rekommendationer om sekretessordningars likvärdighet
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Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor runtom i EU. 
Du hittar ditt närmaste kontor på: https://europa.eu/european-union/contact_sv

Telefon eller e-post
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. 
Du kan kontakta tjänsten på följande sätt: 
–– Ring det avgiftsfria numret: 00 800 6 7 8 9 10 11 (vissa operatörer kan ta betalt för samtalet) 
–– Ring det vanliga numret: +32 22999696, eller 
–– skriv ett mejl via: http://europa.eu/contact

HITTA INFORMATION OM EU

På nätet
Det finns information om EU på alla officiella EU-språk på Europa-webbplatsen: http://europa.eu  

EU-publikationer
Du kan hämta eller beställa kostnadsfria och avgiftsbelagda EU-publikationer från EU Bookshop:  
http://bookshop.europa.eu/sv. Du kan få flera exemplar av gratispublikationer genom att 
kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor (https://europa.eu/european-union/
contact_sv)

EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Juridisk information från EU, inbegripet samtliga EU:s lagar från 1951 och framåt på alla 
officiella språk, finns på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Öppna data från EU
Via EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv/data/) får du tillgång 
till datauppsättningar från EU. Du kan hämta och använda data utan kostnad, både för 
kommersiella och andra ändamål.
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