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Reguleerimise ja järelevalve 
tugevdamine

ELis Basel III raamistiku rakendamiseks 
valmistumine

Euroopa Komisjoni nõustamise 
kutse seoses Basel III raamistiku 
kriisijärgsete reformide rakendamisega

Ülemaailmsed usaldatavusstandardid on rah-
vusvahelisel tasandil tegutsevatele pankadele 
võrdsete võimaluste tagamiseks äärmiselt 
olulised. Neid tuleb ELis rakendada ausalt, 
proportsionaalselt ja ELi pangandusturu spet-
siifikat silmas pidades.

4. mail 2018. aastal sai Euroopa Pangandus-
järelevalve Euroopa Komisjonilt nõustamise 
kutse seoses Basel III raamistiku kriisijärg-
sete reformide rakendamisega, mille peamine 
eesmärk on vähendada riskiga kaalutud vara 
liigset varieeruvust ning suurendada pankade 
omavahendite suhtarvu võrreldavust erinevate 
jurisdiktsioonide lõikes. Euroopa Pangandus-

järelevalvelt küsiti nõu ka läbivaadatud turu-
riski raamistiku – st kauplemisportfelle käsit-
leva põhjaliku läbivaatamise – rakendamise 
kohta ELis.

Euroopa Pangandusjärelevalve koostas vas-
tusena komisjoni palvele arvamuse, mis hõl-
mas spetsiifilist poliitikameetmete hindamist 
läbivaadatud Baseli raamistiku kohta kredii-
diriski, väärtpaberite kaudu finantseerimise 
tehingute, operatsiooniriski ja riskivarade ar-
vestuse regulatiivse miinimumtaseme vallas, 
poliitikameetmete hindamist krediidiväärtuse 
korrigeerimise riski ja tururiski läbivaadatud 
raamistike vallas ja makromajanduslikku mõ-
juhinnangut Basel III reformide kohta. Mõle-
maid hinnanguid kavatsetakse kasutada ko-
misjoni seadusandlikes ettepanekutes Basel 
III ELis rakendamise kohta.
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Basel III pankadele ja majandusele 
avalduva mõju hindamine

Euroopa Komisjoni palve rahuldamiseks käi-
vitas Euroopa Pangandusjärelevalve andmete 
kogumise ja kvalitatiivse uuringu, et koguda 
189 pangalt 19 ELi liikmesriigist asjaomased 
andmed ning teave.

Euroopa Pangandusjärelevalve analüüs näi-
tas, et 2027. aastaks – reformi täieliku raken-
damise tähtajaks(1) – peab ELi pankadel olema 
23,6% rohkem esimese taseme omavahen-
deid kui 2018. aasta juunis.

Euroopa Pangandusjärelevalve viis koostöös 
Euroopa Keskpangaga läbi ka kulude ja kasu 
hindamise majanduse jaoks laiemalt. Euroo-
pa Keskpanga makromajandusliku mudeli 
abil läbi viidud simulatsioonide kohaselt kaas-
nevad reformide rakendamisega mõõdukad 
üleminekukulud. Teisalt tagab Basel III tänu 
suurte majanduslanguste esinemise väikse-
male tõenäosusele olulise pikaajalise kasu. 
See kasu on kuludest selgelt suurem.

Nõuanded ELis Basel III raamistiku 
rakendamiseks

Euroopa Pangandusjärelevalve kaalus lõpli-
ku Basel III krediidiriski raamistiku raken-
damise kohta arvamust esitades hoolikalt nii 
konkreetsete reformide mõjusid kui ka täie-
liku rakendamise mõju ELi pankadele. Eu-
roopa Pangandusjärelevalve leidis, et Basel 
III krediidiriski raamistik sobib üldiselt ELis 
rakendamiseks, eriti kuna paljude raamistiku 
muudatuste puhul on arvestatud ELi mitme-
te praeguste tavadega. Aruandes esitatakse 
kokku 94 krediidiriskiga seotud poliitikasoo-
vitust: 39 poliitikasoovitust, mis on spetsiifili-
selt olulised standardmeetodi osas, 48 polii-
tikasoovitust sisereitingute meetodi kohta ja 
7 poliitikasoovitust, mis kehtivad nii standard-
meetodile kui ka sisereitingute meetodile.

(1) Baseli pangajärelevalve komitee teatas 
27. märtsil 2020. aastal Basel III rakendamise 
edasilükkamisest 1. jaanuarini 2023. Teatati ka 
sellega kaasneva riskivarade arvestuse regulatiivse 
miinimumtaseme üleminekuaja 1 aasta võrra 
pikendamisest.

Vastaspoole krediidiriski vallas andis Euroo-
pa Pangandusjärelevalve nõu väärtpaberite 
kaudu finantseerimise tehingutega seotud 
Basel III kriisijärgsete reformide rakendamise 
kohta. Nende reformidega soovitakse kehtes-
tada uusi reegleid nimetatud tehingute riski-
positsiooni väärtuste arvutamiseks.

Riskivarade arvestuse regulatiivse miini-
mumtasemega on nõutud, et sisemudeli 
meetodit rakendavate asutuste kapitalinõue 
ei lange alla 72,5% standardmeetodi alusel 
arvutatud kapitalinõudest. Euroopa Pangan-
dusjärelevalve täheldas oma kvantitatiivse 
mõju-uuringu analüüsi abil, et Baseli panga-
järelevalve komitee korrigeeritud riskivarade 
arvestuse regulatiivne miinimumtase täidab 
ELi pankade puhul tõhusalt sellele seatud 
eesmärke. Euroopa Pangandusjärelevalve 
hindas siiski riskivarade arvestuse regulatiiv-
se miinimumtaseme mehhaanikat ja kaalus 
erinevaid rakendamismeetodeid.

Euroopa Pangandusjärelevalve hindas ka lä-
bivaadatud krediidiväärtuse korrigeerimise 
riski ja tururiski raamistikke ning esitas nen-
de kohta poliitikasoovitusi.

Nõuanne krediidiväärtuse korrigeerimise riski 
kohta hõlmas peamiselt krediidiväärtuse kor-
rigeerimise riski kapitalinõuetele alluvate te-
hingute ulatuse määratlust, lihtsustatud kre-
diidiväärtuse korrigeerimise riski arvestamise 
meetodite kirjeldust ning selliste finantseeri-
misasutuste kõlblikkust, kelle krediidiväärtu-
se korrigeerimisest tulenevad riskid on pro-
portsionaalsuseesmärkideks kasutamiseks 
väikesed.

Tururiski osas toetati Euroopa Pangandus-
järelevalve nõuandega korrigeeritud Basel II 
tururiski standardmeetodit kui lihtsustatud 
standardmeetodit tururiskist vähe mõjutatud 
asutustele. Nõuandes tururiski kohta kasutati 
andmete kogumist ja pankadega 2019. aasta 
esimesel poolel läbi viidud kvalitatiivset kü-
simustikku, mis põhinesid Baseli pangajäre-
levalve komitee poolt 2019.  aasta jaanuaris 
koostatud FRTB-standardil.
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Ettevalmistused ELi õigusaktide oluliste uute 
punktide kohaldamiseks

Riskivähendusmeetmete paketi 
tegevuskavad

Riskivähenduspaketiga – mis koosneb kapi-
talinõuete direktiivi, kapitalinõuete määruse, 
pankade finantsseisundi taastamise ja krii-
silahenduse direktiivi ja ühtse kriisilahen-
duskorra määruse muudatustest – antakse 
Euroopa Pangandusjärelevalvele üle saja uue 
volituse. Nende volitustega uuendatakse ja 
täiendatakse ühtseid eeskirju ning reguleeri-
vate raamistike järelevalvet. Euroopa Pangan-
dusjärelevalve otsustas käsitleda juhtimise 

ja tasustamise, riskide kontsentreerumise, 
teise samba kapitalinõuete, kriisilahenduse 
ning usaldatavusnõuete aruandluse ja avali-
kustamise valdkondi tegevuskavade paketis, 
mis täiendab teisi, eraldiseisvaid tegevuska-
vasid, näiteks tururiski ja kestliku rahandu-
se kohta. See tegevuskavade kogum avaldati 
volituste järjekorra ja prioriseerimise kohta 
teabe esitamiseks. Euroopa Pangandusjärele-
valve andis tegevuskavades esmase ülevaate 
enda arusaamast nende volituste kohta ning 
mõned poliitikasuunised.

Joonis 1. Euroopa Pangandusjärelevalve riskivähenduspaketi tegevuskava – volitused

EUROOPA 
PANGANDUS
JÄRELEVALVE 

RISKIVÄHENDUSPAKETI 
TEGEVUSKAVA 
TÄHTSAMAD 
EESMÄRGID

JUHTIMINE JA TASUSTAMINE

KRIISILAHENDUS

RISKIDE 
KONTSENT
REERUMINE

2. SAMMASAVALIKUSTAMINE

JÄRELEVALVELINE 
ARUANDLUS

Otsustavate 
sammude 

astumine 
kontsentratsiooni

riski, sealhulgas 
varipanganduse 

haldamiseks

Terve pangandusstruktuuri 
tasakaalukama ja kindlama 

juhtimise saavutamine

 
 

Tõhusama 
ning 

proportsionaal
sema järelevalvelise 

aruandluse 
saavutamine

Kõikehõlmava  
3. samba raamistiku 

saavutamine 

Kriisilahenduse 
praktikas rakendamine

2. samba nõuete  
täpsem selgitamine 
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ELi ühtse väärtpaberistamise 
raamistiku tugevdamine 
lihtsusele, läbipaistvusele ning 
standardiseerimisele keskendudes

2019. aasta jaanuaris moodustasid kolm Eu-
roopa järelevalveasutust, nimelt Euroopa 
Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberi-
turujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve ühiskomitee 
raames väärtpaberistamise komitee, et taga-
da ELi väärtpaberistamise raamistiku raken-
damisel valdkondadevaheline järelevalveline 
ühetaolisus. Euroopa järelevalveasutuste, 
riiklike pädevate asutuste, Euroopa Komisjoni 
ja Euroopa Keskpanga esindajatest koosnev 
väärtpaberistamise komitee on tööd teinud 
mitmete teemade vallas, mille seas on (i) 
väärtpaberistamise määruse (2017/2402) ra-
kendamise jurisdiktsiooni ulatuse tõlgenda-
mine, (ii) ELi institutsionaalsetele investoritele 
kehtivad hoolsuskohustused ja (iii) raamistiku 
kolmandatele riikidele kehtivuse ulatuse sel-
gitamine.

Investeerimisühingute 
usaldatavusraamistiku rakendamine 
ja peagi käiku antavad Euroopa 
Pangandusjärelevalve reguleerivad 
tooted

Euroopa Pangandusjärelevalve osutas Euroo-
pa Komisjonile 2017. aastal avaldatud nõusta-
mise kutsele vastamise teel kõrgetasemelist 
abi ja andis nõu uue investeerimisühingute 
usaldatavusraamistiku väljatöötamiseks.

Uue raamistiku eesmärk on luua investeeri-
misühingutele usaldatavusnõuded, mis olek-
sid praegu neljanda kapitalinõuete direktiivi 
ning kapitalinõuete määruse alusel kehtiva-
test lihtsamad ja proportsionaalsemad ning 
mille puhul oleks arvestatud investeerimi-
sühingute tegevuse mõõtmete, iseloomu ja 
keerukusega.

Uue raamistikuga kehtestatakse Euroopa 
Pangandusjärelevalvele järgmistes valdkon-
dades palju uusi volitusi: kapitalinõuete mää-
ruse kohaldamisalasse kuuluvatele investee-
rimisühingutele piirmäärad ja kriteeriumid, 
kapitalinõuded ja kapitali koosseis, aruandlus 
ja avalikustamine, tasustamine ja juhtimine, 
järelevalvealane ühtsus ja järelevalvemenetlus 
ning keskkonnaalased, sotsiaalsed ja äriühin-
gu üldjuhtimisega seotud riskid.

Euroopa Pangandusjärelevalve kavatseb nen-
de volitustega seotud reguleerivad tooted esi-
tada neljas faasis.

Sisereitingute meetodi parandamise 
programmi jätkamine ja sisemudelite 
jätkuv võrdlemine

Euroopa Pangandusjärelevalve tegi 2019. aas-
tal oma regulaarseid iga-aastaseid järele-
valvelisi võrdlusuuringuid, mille eesmärk oli 
tuvastada võõrväärtused riskiga kaalutud 
varade arvutamisel sisemudelite abil. Kõigi 
nende uuringute lõpus avaldatakse kaks ho-
risontaalset aruannet, milles võetakse kokku 
peamised krediidiriski ja tururiski puudutavad 
tähelepanekud. Riskiga kaalutud vara võrdlu-
suuringute kõige keerulisem aspekt on ris-
kipõhiste mõjurite ja praktiliste kogemuste 
põhiste mõjurite mõjude eristamine. Seega on 
krediidiriski ja tururiski võrdlemise meetodid 
erinevad.

2019. aasta märtsis avaldas Euroopa Pangan-
dusjärelevalve majanduslanguse ajal mak-
seviivitusest tingitud kahjumäära hindamise 
suunised ja viis seeläbi lõpule sisereitingute 
meetodi regulatiivse läbivaatuse vastavalt esi-
algu 2016. aasta veebruaris avaldatud aruan-
des sätestatule. 2019.  aasta juulis avaldatud 
sisereitingute meetodi tegevuskava eduaru-
andes kirjeldati aruande koostamise ajaks 
saavutatut ning kavandatud järgmisi samme 
ning kehtestati ka läbivaadatud ajakava regu-
latiivsete läbivaatuste läbiviimiseks.

Sisereitingute meetodi tegevuskava peamine 
eesmärk on taastada turuosaliste usaldus 
sisemudelite tulemuste suhtes ning tagada 
võrdsed võimalused ja omavahendite nõuded, 
mis kajastaksid õigesti finantsasutuste võetud 
riski taset. Eeldatakse, et sisereitingute mee-
todi tegevuskava rakendamine suurendab olu-
liselt finantsinstitutsioonide riskihinnangute 
ning riskiga kaalutud vara võrdlusuuringute 
võrreldavust.

Juhtimise ja tasustamise põhimõtete 
korrigeerimine

20. mail 2019. aastal vastu võetud direktiiviga 
(EL) 2019/878 (viies kapitalinõuete direktiiv) 
muudetakse direktiivi 2013/36/EL (kapitali-
nõuete direktiiv) muu hulgas juhtimise ja ta-
sustamise sätete osas, et tagada ELis ühtla-
sem ning proportsionaalsem lähenemine.
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Eelkõige selgitatakse uutes sätetes Euroopa 
Komisjoni 28. juuli 2016 raportis esitatud soo-
vituste alusel, et väikesed krediidiasutused ja 
investeerimisühingud ning väikest muutuvta-
su saavad töötajad on direktiivis 2013/36/EL 
sätestatud edasilükkamise ja finantsinstru-
mentides ja pensionis väljamaksmise põhimõ-
tete täitmisest vabastatud. Euroopa Pangan-
dusjärelevalve alustas vastavalt talle viienda 
kapitalinõuete direktiiviga antud volitustele 
2019. aastal muutma oma tasustamispoliitika 
suuniseid, et täpsustada proportsionaalsuse 
põhimõtte rakendamise tingimused ja teiste 
nõuete rühmadele kehtivuse aspektid, aktsia-
tega seotud instrumentide ja edasilükkamise 
tingimused. Kuna viienda kapitalinõuete di-

rektiiviga tuuakse sisse uus säte, millega nõu-
takse, et tasustamine peaks olema sooneut-
raalne, hakkas Euroopa Pangandusjärelevalve 
ka vastavaid suuniseid välja töötama.

Euroopa Pangandusjärelevalve alustas ka juh-
torganite liikmete ning võtmerolliga isikute 
sobivuse hindamiseks sobivuse ja nõueteko-
hasuse hindamise juhise läbivaatamist, et ta-
gada selle vastavus viienda kapitalinõuete di-
rektiivi muudatustele, millega suurendatakse 
juhatuse osalemist riskijuhtimise järelevalves 
ning täpsustatakse, et rahapesu ja terrorismi 
rahastamise risk kuulub järelevalvealase läbi-
vaatamise ja hindamise protsessi alla ning on 
seega nõuetekohase juhtimistava osa.

Kriisilahenduse, usaldatavus-, tarbijatega seotud, 
maksetega seotud ning rahapesuvastaste nõuete 
rakendamise järelevalve ELis

Tõhusa ja koordineeritud kriisiohjamise 
edendamine ELi krediidiasutustes, 
investeerimisühingutes ja finantsturu 
infrastruktuurides

2019. aasta veebruaris avaldas Euroopa Pan-
gandusjärelevalve kriisilahenduse eesmärgil 
hindamise käsiraamatu, eesmärgiga suuren-
dada hindamistavade lähendamist ja ühetaoli-
sust ning sõltumatute hindajate vahelist suht-

lust ELis. Euroopa Pangandusjärelevalve lisas 
sellele käsiraamatule peatüki finantsasutuste 
kriisilahenduse eesmärgil hindamiseks kasu-
tatavate juhtimisteabesüsteemide kohta.

Järelevalvetavade lähendamise 
hindamine

Euroopa Pangandusjärelevalve avaldas 
2019.  aastaks lähendamiskava, et toetada 
järelevalvetavade lähendamist ELis. Kava, 
milles toodi välja tähtsamad suuremat usal-
datavusnõuete täitmise järelevalvet vajavad 
teemad, eesmärk oli anda pädevate asutuste 
protsessidele teavet 2019.  aastaks järeleval-
vealaste prioriteetide valimiseks ning juhtida 
nende tähelepanu teatud poliitikatoodete jär-
jepidevale rakendamisele.

Pädevad asutused peavad tagama, et nad 
arvestavad finantsasutuste sisemise juhti-
missüsteemi järelevalve teostamisel Euroopa 
Pangandusjärelevalve läbivaadatud suunis-
tega sisemise juhtimissüsteemi kohta ning 
Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve ühiste suunistega 
juhtorganite liikmete ning võtmerolliga isiku-
te sobivuse hindamise kohta, mis jõustusid 
mõlemad 30.  juunil 2018. Pädevad asutused 
vaatasid läbi ka finantsasutuste meetodid ja 
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protsessid info- ja kommunikatsioonitehno-
loogia (IKT) riskide hindamiseks ning leeven-
damiseks.

Olulistele 2019.  aastal järelevalvealast tähe-
lepanu vajavatele teemadele lisati ka finant-
sasutuste bilanssides mittetöötavate laenu-
de vähendamise hindamine ja järelevalve, et 
jälgida järelevalveasutuste ettevalmistumist 
viivisnõuete haldamise ning makseraskuste 
tõttu restruktureeritud nõuete alaste suuniste 
rakendamiseks.(2)

Mudelite varieeruvuse vähendamine 
ja võrdlusuuringute laiendamine 
vastavalt üheksandale rahvusvahelisele 
finantsaruandlusstandardile

Pankade praktikast seoses üheksanda rah-
vusvahelise finantsaruandlusstandardi raa-
mes läbiviidava modelleerimisega täielikult 
arusaamine on üks oluline valdkond, millele 
EBA 2019. aastal keskendus, ja seda kavatse-
takse jätkata ka tulevastel aastatel. Euroopa 
Pangandusjärelevalve avaldas 2019.  aas-
ta juulis üheksanda rahvusvahelise finant-
saruandlusstandardi tegevuskava ja käivitas 
üheksanda rahvusvahelise finantsaruand-
lusstandardi võrdlusuuringu.(3) See praegu 
käimasolev uuring on järelevalve seisukohast 
äärmiselt oluline, kuna prognoositava kredii-
dikahju mõõtmisel on otsene mõju omavahen-
dite määrale ja regulatiivsele kapitalile. See 
algatus on usaldatavusnõuetega seotud arv-
näitajate liigset/põhjendamatut varieeruvust 
põhjustada võivate ebakõlade tuvastamiseks 
sügavuti tehtava töö esimene samm. See on 
oma keerukuse tõttu keskpikaks või pikaks 
perioodiks seatud eesmärk, mis saavutatakse 
järkjärgulise lähenemise abil.

Usaldatavusega seotud vajaliku 
allhanke, välisvaluuta struktureeritud 
tagamise ja kriisilahenduse meetmete 
rakendamine

Digitaliseerimise ning IT- ja finantstehno-
loogia tähtsuse suurenemise kontekstis on 
allhange suhteliselt kergesti uuele tehno-
loogiale juurdepääsemise ja mastaabisäästu 
saavutamise viis. EBA uuendas oma allhanke-

(2) Need jõustusid 30. juunil 2019.

(3) https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-
on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-
benchmarking-exercise

suuniseid, et tagada finantsasutustele funkt-
sioonide allhanke korras täitmiseks teenu-
sepakkujate kasutamisel selge raamistik ja 
õiguskindlus, eriti tehnoloogilise innovatsiooni 
valdkondades, näiteks pilvandmetöötluse ning 
teiste infotehnoloogiateenuste vallas.

Välisvaluuta struktureeritud tagamise kont-
septsioon ja spetsiifiline rakendamine sõltu-
vad mitmetest järelevalveasutuste ja finant-
sasutuste poolsetest tõlgendustest, mis on 
põhjustanud nende sätete ebaühtlast raken-
damist ELis. EBA avaldas selleks, et tagada 
ELis sätete ühtlane tõlgendamine ja rakenda-
mine, 2019.  aasta oktoobris konsultatsiooni-
dokumendi struktureeritud valuutapositsioo-
nide pädevate asutuste poolse käsitlemise 
suuniste eelnõu kohta.

Kriisilahenduse vallas pühendas EBA tähele-
panu kohustuste ja nõudeõiguste teisendami-
se protsessi vallas tehtava töö rakendamisele, 
et tugevdada selle tõhusust. Üks oluline töö-
valdkond hõlmas kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise protsessi ja Euroopa väärtpabe-
riõiguse vahelise liidese uurimist. Teine olu-
line töövaldkond hõlmas kohustuste ja nõu-
deõiguste teisendamise ja ELi ühinemisi ja 
riigiabi andmise kinnitusi puudutavate mää-
ruste vahelist interaktsiooni.

Makseteenuste järelevalve ja 
tarbijakaitsenõuete lähendamine

EBA jätkas 2019.  aastal oma makseteenuste 
vallas tehtavat tööd, et aidata saavutada läbi-
vaadatud makseteenuse direktiivis (teine mak-
seteenuste direktiiv) sätestatud eesmärgid 
ja tagada direktiivi nõuete ja nendega seotud 
EBA tehniliste standardite ning suuniste ter-
ves ELis nõuetekohaselt, tõhusalt ja järjekind-
lalt rakendamine. EBA andis selles kontekstis 
selgitusi vastusena sektori päringutele teise 
makseteenuste direktiiviga nõutud juurdepää-
suliideste rakendamise kohta. Lisaks tegeles 
EBA päringutega, mis olid seotud praktilis-
te raskustega, millega sektor seisis silmitsi 
enne 14. septembrit 2019, kui jõustus komis-
joni delegeeritud määrus (EL) 2018/389 klien-
di tugeva autentimise ja ühtse ning turvalise 
kommunikatsiooni kohta (reguleerivad tehni-
lised standardid tugeva kliendi autentimise ja 
ühtse ning turvalise kommunikatsiooni koh-
ta). Selleks, et sektori raskustest paremini aru 
saada, moodustas EBA 2019. aasta jaanuaris 
teise makseteenuste direktiivi raames 30 sek-
tori osalejast ja riiklikust pädevast asutusest 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
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koosneva rakendusliideste alase töörühma, 
tagades terve ELi tähtsamate sidusrühmade 
tasakaalustatud ning võrdse esindatuse.

Tarbijakaitse vallas avaldas EBA 2019.  aasta 
juulis aruande oma 2015.  aastal avaldatud 
ning alates 2017. aastast rakendatud toodete 
järelevalve ja juhtimiskorra suuniste rakenda-
mise kohta. Aruandes toodi välja mitmed head 
ja halvad tavad ning järgmised sammud, mille 
EBA astub oma järelevalvealase ühtsuse taga-
mise volituse täitmiseks.

Usaldatavusnõuete kontekstis rahapesu 
ja terrorismi rahastamise riskidega 
arvestamise tagamine

EBA avaldas 2019.  aasta juulis pärast 
2018. aasta lõpus Euroopa Ülemkogu vastava 
tegevuskava avaldamist arvamuse oma järe-
levalve all olevate üksuste teavitamise kohta, 
milles rõhutati rahapesu ja terrorismi rahas-
tamise vastase võitluse järelevalve tõhustami-
se ning asjaomaste asutuste ja usaldatavus-
nõuete täitmise järelevalve tegijate vahelise 
koostöö, eriti piiriülese koostöö vajadust. EBA 
rõhutas arvamuses rahapesu ja terrorismi ra-

hastamise riskide tähtsust usaldatavusnõuete 
kontekstis ja tervel ühtsel turul.

EBA alustas tööd rahapesu ja terrorismi ra-
hastamise vastase võitluse kaalutluste oma 
usaldatavusnõuete järgimise kontrollimise 
alasesse tegevusse kaasamiseks, et tagada 
kõigis järelevalveprotsessides ning eelkõige 
järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise 
protsessis riskide, ärimudelite, krediidiope-
ratsioonide, juhtimise ja sisemise riskijuhti-
mise läbivaatamisel rahapesu ja terrorismi 
rahastamise riskidega arvestamine. See töö 
jätkub 2020. aastal ning ka edaspidi.

EBA rakendas ka pädevate asutuste poolse 
pankade rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastase võitluse alase järelevalve teostami-
se lähenemiste läbivaatamise mitmeaastase 
programmi esimese faasi eesmärgiga hinnata 
riiklike pädevate asutuste lähenemisi panka-
de rahapesu ja terrorismi rahastamise vasta-
se võitluse alasele järelevalvele ning toetada 
eraldiseisvate pädevate asutuse rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse alast 
tegevust. EBA jätkab ka 2020. aastal rahape-
su ja terrorismi rahastamise vastase tegevuse 
ülevaadete seeria avaldamist.

Policy recommendations
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ELi finantssektorit mõjutavad 
horisontaalsed prioriteedid

Regulatiivsetes ja järelevalvelistes lähenemisviisides 
tehnoloogianeutraalsuse tagamine

Suurandmete tehnoloogia ja 
kõrgetasemelise analüütika 
kasutuselevõtu trendide hindamine

EBA on suurandmete tehnoloogia ning tehi-
sintellekti ja masinõppe välja toonud finants-
teenuste jaoks lootustandvate ning kasvavate 
tehnoloogiliste uuendustena. EBA viis läbi 
suurandmete tehnoloogia ja kõrgetasemelise 
analüütika pangandussektoris kasutamise 
süvaläbivaatamise ning avaldas 2020.  aas-
ta jaanuaris suurandmete tehnoloogia ja 
kõrgetasemelise analüütika alase aruande. 
Aruande eesmärk oli jagada sidusrühmade-
ga teadmisi praegu kasutatavate meetodite 
kohta ning esitada tähtsamad alustalad ning 
usalduselemendid, mis peaksid suurandme-
te tehnoloogia ja kõrgetasemelise analüütika 
kasutamisega kaasnema.

ELi õiguse krüptovarale kehtivuse ja 
sobivuse hindamine

EBA avaldas 2019. aastal aruande ELi õiguse 
kehtivuse ja sobivuse kohta seoses krüpto-
varaga seotud tegevustega. EBA tuvastas, et 
krüptovara kasutatakse ELis üsna vähe, ning 
täheldas, et krüptovaraga seotud tegevused 
jäävad ELi panganduse, maksete ja e-raha 
alasest reguleerimisalast välja, mistõttu nen-
dega kaasnevad katmata riskid.

EBA rõhutas kõikehõlmava kulude ja tulude 
analüüsi vajadust, milles arvestataks nii fi-
nantssektori siseste kui väliste küsimustega, 
et selgitada välja, missuguseid meetmeid 
tuleb rakendada ELi tasandil tuvastatud tar-
bijaid, tegevuskerksust ja võrdseid võimalusi 
ohustavate riskidega tegelemiseks.

Uuenduste järelevalve ja riskide 
haldamine

Euroopa Pangandusjärelevalve teostab teh-
noloogiapõhiste finantsuuenduste järelevalvet 
ning hindab võimalusi, mida need pakuvad, 
ning IKT, küberturvalisuse ja tegevuskerksu-
se riske, mis võivad nendega kaasneda, et olla 
valmis vajaduse korral sobivaid meetmeid ra-
kendama.

2019.  aastal kujundas EBA uuenduste seire 
protsessi ümber, luues internetipõhise uuen-
duste järelevalve vahendi, mis aitab jälgida 
uusimaid uuendustealaseid arenguid ning 
hinnata nende tähtsust, selgitades seeläbi 
välja kõige olulisemad valdkonnad ja aidates 
suunata uuenduslike toodete allrühma tööd.
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Riskide juhtimise osas avaldas EBA 2019. aas-
tal olulised IKT ja turvariskide juhtimise suu-
nised, mille eesmärk on suurendada ELi 
pangandussektori ja maksete sektori vastu-
panuvõimet.

Finantstehnoloogia mõju hindamine 
makseasutuste ja e-rahaasutuste 
ärimudelitele

2019.  aastal viis EBA läbi finantstehnoloogia 
mõju analüüsi makseasutustele ja e-rahaasu-
tustele, et suurendada reguleerivate asutuste 
ning järelevalveasutuste vahelist teadmiste 
jagamist.

Tulemused viitasid maksete sektori kasvu ja 
panganduse vahendajatest loobumise vahe-
lisele seosele, kuna turgu valitsevad kredii-
diasutused teatasid maksevaldkonna negatiiv-
sest mõjust oma tuludele. Paistab, et enamik 
finantsasutustest on praegu strateegiaks vali-
nud oma toodete ja teenuste laiendamise ning 
uutele turgudele sisenemise.

Kõige ulatuslikumalt kasutatavad uuendused 
on olnud pilvandmetöötlus ja digi-/mobiilsed 
rahakotid, ent aina suuremat huvi tuntakse ka 
tehisintellekti/masinõppe ning suurandmete 
tehnoloogia ja kõrgetasemelise analüütika 
ning biomeetria vastu.

Innovatsioonisoodustajate 
esilekerkimise seire ja heade tavade 
kehtestamine

2019.  aasta jaanuaris avaldasid Euroopa jä-
relevalveasutused aruande innovatsioonisoo-
dustajate kohta, andes ülevaate olemasoleva-
test skeemidest ning esitades rea häid tavasid 
nende väljatöötamiseks ja kasutamiseks.

Aruandes on toodud innovatsioonisoodustaja-
te võrdlev analüüs ning selle analüüsi alusel 
heade tavade kogum, mille eesmärgid on (i) 

edendada ühtsel turul ühetaolist innovatsioo-
nisoodustajate väljatöötamist ja kasutamist; 
(ii) toetada regulatiivse ning järelevalvelise po-
liitika tulemuste läbipaistvust, mis tekib suht-
lusest innovatsioonisoodustajate kontekstis; 
ja (iii) soodustada riiklike asutuste, sealhulgas 
tarbijakaitse ning andmekaitseasutuste vahe-
list koostööd.

Finantsteenuste piiriülest osutamist 
takistavate asjaolude tuvastamine

2019.  aasta oktoobris avaldas EBA aruande, 
milles käsitleti digitaalsete lahenduste po-
tentsiaali finantsteenuste piiriülese osuta-
mise toetamisel ning tuvastatud võimalikke 
pangandus- ja makseteenuste piiriülest osu-
tamist takistavaid asjaolusid, mis tulenevad 
tarbijakaitse, ärikäitumise ning rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse alaste 
nõuetega seotud kõrvalekalletest. Aruandes 
soovitati Euroopa Komisjonil nende küsimus-
tega tegelemiseks meetmeid rakendada, et 
toetada piiriülest teenuste osutamist.

Finantstehnoloogiaalaste tegevuste 
perimeetri ja litsentseerimisele 
lähenemise analüüs

2019.  aasta juulis avaldas EBA aruande fi-
nantstehnoloogiaettevõtte tegevusega seotud 
regulatiivse perimeetri, regulatiivse staatuse 
ja lubade andmise kohta. Aruandes leiti, et 
neid finantstehnoloogiaettevõtteid, millele ei 
kohaldu ükski reguleerimiskord, ei ole vaja 
reguleerida, kuna nad osutavad täiendava/
mittefinantsalase iseloomuga teenuseid. 
Lubade andmisele lähenemise osas leidis 
Euroopa Pangandusjärelevalve, et pädevad 
asutused rakendavad proportsionaalsuse ja 
paindlikkuse põhimõtteid ühtemoodi sõltu-
mata sellest, kas taotleja esitab tavapärase 
või uudse ärimudeli ja/või teenuste osutamise 
 mehhanismi.
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EBA töösse keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja 
äriühingu üldjuhtimisega seotud tegurite lisamine

Pangandussektori keskkonnaalaste, 
sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega 
seotud tegurite tegevuskava 
kehtestamine

2019.  aastal avaldas EBA oma kestliku ra-
handuse tegevuskava, määratledes sellega 
oma kestliku rahanduse alased volitused ja 
selgitades välja turuanalüüsi ning sidusrüh-
made kaasamise vallas vajaliku tehnilise et-
tevalmistustöö. Koos ELi pädevate asutustega 
loodi koostöökanali loomiseks EBA kestliku 

rahanduse võrgustik ning koos ELi pankade, 
pädevate asutuste ja teadlastega korraldati 
kolm tehnilist töötuba.

Nende EBA tegevustega vastatakse Euroopa 
Komisjoni jätkusuutliku majanduskasvu ra-
hastamise tegevuskavale, millega palutakse 
Euroopa järelevalveasutustel osutada konk-
reetsete ülesannete täitmise läbi otsest tuge 
kava elluviimisel. Euroopa järelevalveasutu-
sed peaksid andma nõu, kuidas saab kest-
likkusealaste küsimustega asjaomases ELi 

Joonis 2. EBA kestliku rahandusega seotud volitused

EBA MÄÄRUS

Seiresüsteem oluliste keskkonnaalaste, 
sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud 
riskide hindamiseks

Keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu 
üldjuhtimisega seotud teguritega EBA töös 
arvestamine

KESTLIKKUSEALASE TEABE 
AVALIKUSTAMISE MÄÄRUS

Euroopa järelevalveasutuste kestlikkusealane 
regulatiivne tehniline standard, milles 
käsitletakse:
i) lepingueelset avalikustamist;
ii) veebilehtede sisu;
iii) perioodilisi aruandeid;
iv) kestliku rahanduse kohta teabe avaldamist.

KAPITALINÕUETE 
DIREKTIIV JA 

INVESTEERIMISÜHINGUTE 
DIREKTIIV

Keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu 
üldjuhtimisega seotud riskide potentsiaalne 
lisamine riskijuhtimisele ja järelevalvealase 
läbivaatamise ja hindamise protsessile
- Mõisted
- Stressitestimise protsessid
- Keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu 

üldjuhtimisega seotud riskide hindamine
- Keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu 

üldjuhtimisega seotud riskide mõju 
laenuandmisele

EUROOPA KOMISJONI 
TEGEVUSKAVA

Tehniliste ekspertide rühma töö toetamine
- Taksonoomia
- Roheliste võlakirjade standard
- Kliimaga seotud teabe avaldamise suunised
- Võrdlusalused

10. meede, nõustamise kutse põhjendamatu 
lühiajalise surve kohta
Kestliku rahanduse platvorm

KAPITALINÕUETE 
MÄÄRUS JA 

INVESTEERIMISÜHINGUTE 
MÄÄRUS

Keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu 
üldjuhtimisega seotud riskide avalikustamine, 
füüsilised ja üleminekuriskid

Keskkonna- ja/või sotsiaalsete 
eesmärkidega seotud riskipositsioonide 
usaldatavusnõuetekohase käsitlemise 
hindamine
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finantsteenustealases seadusandluses tule-
muslikult arvestada, ning aitama leida prae-
gused vajakajäämised.

Turu tunnustatud tavade ja 
pangandussektori lühiajalise mõtlemise 
aluste analüüsimine

EBA viis vastusena Euroopa Komisjoni nõus-
tamise kutsele läbi asjaomase analüüsi ning 
esitas selle tulemused aruandes finantssek-
tori põhjendamatu lühiajalise surve kohta kor-
poratsioonidele. Selles aruandes võetakse ar-
vesse kolme lühiajalise mõtlemisega seotud 
seiskohta: pankade seisukoht, korporatsioo-
nide seisukoht ning kestliku rahanduse sei-
sukoht. Aruandes esitatakse poliitikasoovitusi 
mis toetavad seisukohta, et poliitikameetme-
te eesmärk peaks olema pakkuda asjaomast 
teavet ning motivatsiooni, et julgustada pan-
kasid oma strateegiates ja juhtimises ajapiire 
laiendama.

EBA üldisesse töösse keskkonnaalaste, 
sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega 
seotud kaalutluste lisamine

EBA peab vastavalt oma asutamismäärusele 
arvestama oma volituste kasutamisel ja oma 
ülesannete täitmisel jätkusuutlike ärimude-

litega ning keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja 
äriühingu üldjuhtimisega seotud tegurite ar-
vesse võtmisega. EBA peaks välja töötama ka 
seiresüsteemi oluliste keskkonnaalaste, sot-
siaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud 
riskide hindamiseks ning kehtestama levinud 
meetodid erinevate majandusstsenaariumite 
asutuse finantsseisundile avalduva mõju hin-
damiseks, arvestades negatiivsetest keskkon-
naga seotud arengutest tulenevate riskidega.

Läbivaadatud viienda kapitalinõuete direktii-
viga nõutakse, et Euroopa Pangandusjärele-
valve töötaks välja kriteeriumid keskkonnaa-
laste, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega 
seotud riskide finantsasutuste finantsstabiil-
susele avalduva mõju mõistmiseks, et leida 
strateegiad ning protsessid nende riskide 
haldamiseks ja hinnata keskkonnaalaste, sot-
siaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud 
riskide võimalikku liitmist pädevaste asutuste 
poolt läbiviidavasse järelevalvealase läbivaa-
tamise ja hindamise protsessi. Läbivaadatud 
teise kapitalinõuete määrusega kehtestatak-
se suurtele finantsasutustele keskkonnaalas-
te, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega 
seotud riskidega seotud teabe avalikustamise 
nõue ja Euroopa Pangandusjärelevalvele nõue 
lisada seda avalikustamist puudutav teave 
oma tehnilisse standardisse kolmanda samba 
kohta, millega kaitstakse tarbijaid ja hoiusta-
jaid ning aidatakse tagada ELis turvalised ja 
mugavad jaemaksed.

Joonis 3. Hoiuste kaitsest tekkiv kasu ELi kodanikele

EBA arvamustes jõutakse järeldusele, et 100 000 euro suurune ühtlustatud hoiuste tagamise ulatus on piisav. 
EBA teeb siiski ettepanekuid süsteemis oluliste tõhustuste tegemiseks, sealhulgas reaalsete juhtumite puhul 
täheldatud probleemide lahendamiseks, näiteks:

selgem ja parem teave eraldiseisvatele 
hoiustajatele, nii tava- kui ka kriisiolukorras;

suurem läbipaistvus seoses hoiuste kaitsmiseks 
hoiuste tagamise skeemides hoitava rahaga;

selgem ja ühtlasem lähenemine praegustele eeskirjadele seoses spetsiifiliste juhtumitega, näiteks teatud 
elusündmustest, näiteks maja müügist saadud rohkem kui 100 000 euro suuruste summade kaitsmisel või hoiustaja 

nimel kellegi teise, näiteks notari või makseasutuse poolt hoitava raha käsitlemisel.

selgemate eeskirjade rakendamine keeruliste 
panga maksejõuetuse juhtumite korral, näiteks 

juhul, kui esineb rahapesuga seotud kahtlusi, et 
tagada, et süütud hoiustajad saavad oma raha kiiresti 

tagasi;

paindlikum lähenemine nendele hoiustajatele 
raha tagasi maksmiseks, kellel on hoiuseid teistes 

ELi liikmesriikides, et tagada neile võimalikult 
tõhusalt tagasimaksmine;

> €100 000
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ELi tarbijate kaitse

EBA tarbijakaitsetegevuse eesmärk on vä-
hendada tarbijale tekitatava kahju ulatust, 
mis võib tekkida, kui ta ostab jaepanganduse 
tooteid ja teenuseid. EBA 2018. ja 2019. aasta 
tarbijasuundumuste aruandes toodi välja selle 
küsimusega seotud probleemid ja asjaoma-
ne seadusandlik ning regulatiivne raamistik, 
sealhulgas meetmed, mida EBA on rakenda-
nud nende probleemide lahendamiseks.

ELi hoiustajate kaitse tõhustamine

2019.  aastal viis EBA läbi ELi liikmesriikides 
hoiuste tagamise skeemi direktiivi rakenda-
misel tehtud edusammude hindamise. EBA 
analüüsis, kuidas praegusi hoiuste kaitse 
eeskirju ELis rakendatakse, tuvastas reaalse-
te juhtumitega seotud väljakutsed ning esitas 
konkreetseid ettepanekuid selle raamistiku 
tõhustamiseks.

EBA avaldas 2019.  aastal ka arvamuse 
Ühendkuningriigi EList lahkumisest tingitud 
hoiustajate kaitsega seotud küsimuste kohta, 
milles kutsuti määratud asutusi üles raken-

dama hoiuste tagamise skeeme, et tagada ELi 
hoiuste tagamise skeemide kaudu kokkulep-
peta väljaastumise korral Ühendkuningriigi 
krediidiasutuste ELis asuvate filiaalide hoius-
tajate piisav kaitstus.

Panus ELi ühtsesse jaemaksete turgu

2019.  aasta märtsis andis EBA teise makse-
teenuste direktiivi raames käiku oma keskre-
gistri, millest saab koondteavet kõigi Euroopa 
Majanduspiirkonnas volitatud või registreeri-
tud makseasutuste ja e-rahaasutuste, nende 
vahendajate ning nende poolt piiriüleselt osu-
tatavate teenuste kohta. Seda registrit saab 
kasutada tasuta ning see on kättesaadav ma-
sinloetaval kujul.

2019.  aasta aprillis avaldas EBA arvamuse 
teises liikmesriigis asuvate makseasutuste 
ja e-rahaasutuste ning levitajate luba käsitle-
vate teadete laadi kohta. Arvamuses sätestati 
kriteeriumid, mida pädevas asutused peaksid 
kasutama selleks, et tuvastada, kas ühes liik-
mesriigis vahendajaks või levitajaks määratud 
isik on teise liikmesriigi territooriumil „ette-
võttena“ käsitletav.

Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 
valdkonnaülene tegevus

Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee oli 
2019. aastal jätkuvalt Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve eesistumisel 
Euroopa järelevalveasutuste, Euroopa Komis-
joni ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõuko-
gu vahelise koordineerimise ja teabevahetuse 
keskpunkt. Ühiskomitee jätkas oma tegevust 
olulistes sektoritevahelistes valdkondades, 
näiteks tarbijakaitse tõhustamisel, finant-
suuenduste ja küberturvalisuse järelevalve 
vallas ning rahapesu ja terrorismi rahastami-
se vastases võitluses. Euroopa järelevalveasu-
tused jätkasid Ühendkuningriigi EList väljaas-
tumiseks ettevalmistuste tegemist.

Finantsteenuste vallas tarbijakaitse 
tagamine ja finantsuuenduste 
järelevalve

Tarbijakaitse ja finantsuuendused püsivad jät-
kuvalt ühiskomitee päevakorras esikohal. Eu-
roopa järelevalveasutused avaldasid oma lõp-

likud soovitused pärast delegeeritud määruse 
sihipäraste muudatuste alast konsultatsiooni, 
mis puudutas kombineeritud või kindlus-
tuspõhiste jaeinvesteerimistoodete põhitea-
bedokumendile kehtivaid reegleid. Euroopa 
järelevalveasutused otsustasid sihipäraseid 
muudatusi veel mitte esitada, vaid algatada 
selle asemel kombineeritud või kindlustus-
põhiste jaeinvesteerimistoodete delegeeritud 
määruse terviklikum läbivaatamine. Selles 
osas andsid Euroopa järelevalveasutused oma 
panuse Euroopa Komisjoni tarbijauuringu 
läbiviimisel ja 2019.  aasta oktoobris algatati 
kombineeritud või kindlustuspõhiste jaeinves-
teerimistoodete põhiteabedokumendi alane 
avalik konsultatsioon.

Euroopa järelevalveasutused väljastasid ka 
järelevalvelise avalduse kombineeritud või 
kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoode-
te põhiteabedokumendis toodud tootlikkuse 
stsenaariumite kohta, et edendada järjepide-
vate lähenemismeetodite kasutamist ja suu-
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rendada enne käimasoleva kombineeritud või 
kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoodete lä-
bivaatamise lõppu jaeinvestorite kaitstust.

Ühiskomitee avaldas ka aruande jaefinants-
teenuste piiriülese järelevalve kohta. Selles 
aruandes tõid Euroopa järelevalveasutused 
välja peamised probleemid, millega riiklikud 
pädevad asutused ELis piiriüleseid jaefinants-
teenuseid osutavate finantsasutuste üle jä-
relevalve teostamisel kokku puutuvad, ning 
esitasid nii riiklikele pädevatele asutustele kui 
ka ELi asutustele soovitusi nendega tegelemi-
seks.

Juuni lõpus toimus Dublinis seitsmes 
2019.  aasta Euroopa järelevalveasutuste ühi-
ne tarbijakaitsepäev. Sellel suure osalejate 
arvuga üritusel keskenduti järgmistele tee-
madele: (i) Euroopa järelevalveasutused ja 
nende finantshariduse alane volitus – kuidas 
tegutseda edasi?; (ii) 2019. aasta kombineeri-
tud või kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoo-
dete ülevaade – tulevased väljakutsed ja või-
malused; ning (iii) finantstoodete levitamisse 
tarbijate jätkusuutlikkuse alaste eelistuste 
lisamine.

Euroopa järelevalveasutused alustavad 
tööd jätkusuutlikkust käsitleva teabe 
avalikustamise tugevdamiseks

Jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikusta-
mist käsitlevas määruses sätestatakse palju-
dele finantsturu osalistele, finantsnõunikele ja 
finantstoodetele keskkonnaalaste, sotsiaalse-
te ja äriühingu üldjuhtimisega seotud riskide 
avalikustamise nõuded. Määrus annab Eu-
roopa järelevalveasutustele õiguse väljastada 
tehnilisi standardeid, mis hõlmavad nii üksuse 

tasandil negatiivsetest mõjudest teavitamist 
kui ka teabe lepingu sõlmimise eelset ja vee-
bilehel avalikustamist kui perioodilist toote-
andmete avalikustamist.

Sektoritevahelised riskid ja turu 
arengute ning haavatavuste järelevalve

Ühiskomitee jätkas tööd tähtsa turuarengu-
tealaste arutelude ja esilekerkivate riskide 
süvaanalüüsi foorumina, tuues oma kaks kor-
da aastas avaldatavates sektoritevahelistes 
riskiaruannetes välja ELi järelevalveliste prob-
leemide peamised valdkonnad.

Ühiskomitee kevadises riskiaruandes toodi 
välja mitmed riskid kui võimalikud ebastabiil-
suse allikad, nimelt ootamatu riskipreemia-
te ümberhindamine, mis leidis aset pärast 
volatiilsuse järsku suurenemist ning sellega 
seotud turukorrigeerimisi, püsiv ebakindlus 
Ühendkuningriigi EList väljaastumise tingi-
muste osas ning küberrünnakud. Aruandes 
korrati ka Euroopa järelevalveasutuste vir-
tuaalvaluutasse investeerivatele jaeinvestori-
tele suunatud hoiatust ning tõsteti teadlikkust 
kliimamuutuste ja vähesema CO2 heitega ma-
jandusele üleminekuga seotud riskidest.

Sügiseses riskiaruandes juhtis ühiskomitee 
tähelepanu püsivalt madalate intressimäära-
de riskidele, mis hoiab finantseerimisasutus-
te kasumlikkuse ja tulud endiselt surve all, 
põhjustades nende naasmise tootluse otsin-
gu kesksete töömeetodite juurde. Aruandes 
tõhutati ka kestlikumale majandusele üle-
mineku vajadust ning keskkonnaalaste, sot-
siaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud 
kriteeriumitega seotud riskidega arvestamise 
vajadust, mis võivad põhjustada probleeme 
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ulatuslikult kliimatundlike sektoritega kokku-
puutuvate ärimudelite elujõulisusele. Aruan-
dega julgustati ka asutusi taas kord koostama 
Brexiti jaoks situatsiooniplaane.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastane võitlus

Ühiskomitee rahapesu ja terrorismi rahasta-
mise vastase võitluse alane töö oli kesken-
datud nõukogu rahapesuvastase tegevuskava 
rakendamisele. Kavas rõhutati rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse järe-
levalveasutuste omavahelise ning ka rahape-
su ja terrorismi rahastamise vastase võitluse 
järelevalveasutuste ja usaldatavusnõuete täit-
mise järelevalve tegijate vahelise järelevalve-
lise koostöö tõhustamist. Selle tulemusena 
avaldas ühiskomitee järelevalvelise koostöö 
suunised, millega loodi ametlik raamistik jä-
relevalve tegijate koostööks ning teabevahe-
tuseks seoses rahapesu ja terrorismi rahas-
tamise vastase võitluse kolleegiumite raames 
piiriülest koostööd tegevate ühingutega.

Ühiskomitee avaldas ka oma teise ühisarva-
muse ELi finantssektorit ohustavate rahapesu 
ja terrorismi rahastamise riskide kohta. Eu-
roopa järelevalveasutused leidsid riiklike ra-
hapesu ja terrorismi rahastamise vastase võit-
luse pädevate asutuste esitatud andmete ning 
teabe alusel, et tehingute seire ja kahtlastest 
tehingutest teatamine on endiselt murettege-
vad küsimused, eriti nendes sektorites, kus 
finantseerimisasutuste ärimudelid põhinevad 
sagedastel tehingutel. Arvamuse eesmärk oli 
aidata rahapesu ja terrorismi rahastamisega 
seotud riskidest ELis paremini aru saada, tu-
gevdades seeläbi ELi nende riskide vastaseid 
kaitsemehhanisme.

Euroopa järelevalveasutused jätkasid riskite-
gurite alaste suuniste läbivaatamist, et tagada 
nende vastavus viiendale rahapesuvastase te-
gevuse direktiivile ning et tegeleda riskiteguri-
tega nendes sektorites, millele suunised veel 
ei kehti.

Euroopa järelevalveasutuste ülevaate ja Eu-
roopa järelevalveasutuste eeskirjades tehtud 
muudatuste järel sai EBA alates 2020.  aasta 
jaanuarist rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastase võitluse küsimustes vastutavaks Eu-
roopa järelevalveasutuseks. Ehkki rahapesu 
ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega 
seotud töö ei kuulu enam ühiskomitee üles-
annete hulka, jätkavad Euroopa Kindlustus- ja 

Tööandjapensionide Järelevalve ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve seoses oma vasta-
vate sektoritega tihedalt rahapesu ja terroris-
mi rahastamise vastases võitluses osalemist.

Finantskonglomeraatide järelevalve

Ühiskomitee avaldas oma iga-aastase fi-
nantskonglomeraatide nimekirja, mis näitas, 
et 77 finantskonglomeraadi juhtkontsern asub 
ELis/EMPs, kusjuures nii Šveitsis, Bermuudal 
kui ka Ameerika Ühendriikides asub üks juht-
kontsernidest. Ühiskomitee avaldas ka kon-
sultatsioonidokumendi tehniliste standardite 
eelnõu konglomeraatide kontsernisiseste te-
hingute aruandevormide kohta ning riskikont-
sentratsiooni kohta.

Innovatsioon ja finantstehnoloogia

Ühiskomitee moodustas pärast Euroopa jä-
relevalveasutuste ühise aruande avaldamist 
regulatsiooni testkeskkondade ja innovatsioo-
nikeskkondade kohta 2019.  aasta jaanuaris 
Euroopa innovatsioonisoodustajate foorumi. 
Aruandes tuuakse välja vajadus rakendada 
meetmeid innovatsioonisoodustajate suurema 
koordineerituse ja koostöö edendamiseks, et 
toetada finantstehnoloogia ulatuslikumat üht-
sel turul kasutusele võtmist. Euroopa innovat-
sioonisoodustajate foorum annab platvormi, 
kus järelevalveasutused saavad regulaarselt 
kohtuda, et jagada oma kogemusi ning jõuda 
ühistele seisukohtadele uudsete toodete, tee-
nuste ja ärimudelite regulatiivse kohtlemise 
kohta, tugevdades seeläbi kahepoolset ning 
mitmepoolset koordineerimist.
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Lisaks avaldasid Euroopa järelevalveasutused 
2019.  aasta aprillis Euroopa Komisjoni taot-
lusel kaks ühist nõuannet seoses komisjoni 
finantstehnoloogia tegevuskavaga, ühe IKT 
riskijuhtimise nõuetega seotud seadusandli-
ke paranduste kohta ning teise sidusa küber-
vastupidavusvõime testimise raamistikuga. 
Euroopa järelevalveasutuste eesmärk on, et 
kõigile asjaomastele üksustele peaksid kehti-
ma selged IKT juhtimisega seotud üldnõuded, 
muuhulgas küberturvalisuse osas, et tagada 
reguleeritud tegevuste turvaline osutamine.

Väärtpaberistamise koordineerimine

2019.  aastal alustas ühiskomitee raames 
tööd väärtpaberistamise komitee, et aidata 
ELi pädevatel asutustel koordineerida nen-
de väärtpaberistamise määrusest tulenevate 
kohustuste täitmist, täites pädevate asutuste 
järelevalve- ja jõustamiskohustustega seotud 
praktiliste/rakenduslike küsimuste arutami-
se foorumi rolli, tagades seeläbi sektoriülese 
järjepidevuse ning edendades järelevalvelist 
head tava.

Ühiskomitee muu asjaomane 
valdkondadevaheline töö

2019.  aasta mais avaldas ühiskomitee ka-
pitalinõuete määruse raames krediidiriski 
hindamiseks väliste krediidiriski hindamise 
asutuste krediidihinnangute kaardistamise 
teise tehniliste standardite muudatuse. See 
muudatus kajastab praeguse kaardistamise 
piisavuse seire tulemust.

2019.  aasta detsembris avaldas ühiskomitee 
lõpparuande regulatiivse tehnilise standardi 
eelnõu kohta, tehes ettepaneku muuta Eu-
roopa Komisjoni delegeeritud määrust nen-
de börsiväliste tuletisinstrumentide riskide 
maandamise kohta, mis ei ole läbinud Eu-
roopa turu infrastruktuuri määruse kohaselt 
keskse vastaspoole poolset kontrolli (kahe-
poolse riskimarginaali nõuded). Regulatiivse 
tehnilise standardi eelnõuga tehakse ette-
panek Ühendkuningriigi EList väljaastumise 
kontekstis piiratud erandi kasutamiseks, et 
võimaldada konkreetse perioodi jooksul tea-

tud börsiväliste tuletislepingute ELi vastas-
pooltele novatsioon. Muudatused kehtiksid ai-
nult juhul, kui Ühendkuningriik lahkuks EList 
väljaastumislepinguta (kokkuleppeta stsenaa-
rium).

Vaidlustusnõukogu

2019. aastal esitati kaks apellatsioonikaebust, 
üks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja tei-
ne Euroopa Pangandusjärelevalve vastu.

2019. aasta märtsis avaldas vaidlustusnõuko-
gu otsuse nelja Rootsi panga poolt Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu 
otsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuste 
kohta. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve jä-
relevalvenõukogu leidis, et pangad olid hoole-
tusest reitinguagentuuride määruse vastu ek-
sinud, sest nende krediidiuuringute aruanded 
sisaldasid varireitinguid. Nõukogu kohaldas 
igale pangale avalike teadaannete väljasta-
mise ja 495 000 euro suuruse trahvi kujul jä-
relevalvemeetmeid. Euroopa Väärtpaberitu-
rujärelevalve vaidlustusnõukogu ei muutnud 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järele-
valvenõukogu otsust keskses küsimuses ehk 
küsimuses, kas pankade krediidiuuringute 
aruanded alluvad reitinguagentuuride määru-
sele, vaid jäi arvamusele, et pangad (mis olid 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve uurimise 
ajal vabatahtlikult oma apellatsioonidest loo-
bunud) ei olnud hooletult tegutsenud.

2019.  aasta oktoobris avaldas vaidlustus-
nõukogu oma otsuse reitinguagentuuri Cre-
ditreform AG apellatsioonikaebuses Euroopa 
Pangandusjärelevalve vastu Saksamaa reitin-
guagentuur oli vaidlustanud ühiskomitee poolt 
teatud Euroopa Komisjoni poolt kinnitamiseks 
esitatud rakendusliku tehnilise standardi eel-
nõu kinnitamise. Vaidlustusnõukogu tunnis-
tas apellatsioonikaebuse vastavalt Euroopa 
Liidu Kohtu väljakujunenud kohtupraktikale 
vastuvõetamatuks, tuvastades, et ettevalmis-
tava iseloomuga meetmed nagu rakendusliku 
tehnilise standardi eelnõu ei allu autonoom-
sele kohtulikule kontrollile ega kohtulaadsele 
kontrollile, vaid läbivaatusele Euroopa Komis-
joni vastuvõetud lõpliku õigusakti seaduspära-
suse kontrolli teel.
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Riskide, haavatavuste ja andmete 
analüüs

Trendide ja võimalike riskide ning haavatavuste 
väljaselgitamine ja analüüsimine

Fiskaalarbitraaži alaste küsimuste 
lahendamine

EBA uuris pärast Euroopa Parlamendi poolt 
29.  novembril 2018 resolutsiooni vastuvõt-
mist majanduskuritegevuse ja kehtiva õigus-
raamistiku nõrkade kohtade kohta cum-ex 
skandaali valguses rahapesu ja terrorismi 
rahastamise vastase võitluse ja üldisemast 
usaldatavusnõuete täitmise kontrolli seisu-
kohast lähtudes dividendiarbitraaži vorme. 
Täpsemalt algatas EBA 2019.  aasta mais ja 
2019. aasta juulis kaks rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste-
le ja usaldatavusnõuete täitmise järelevalve-
asutustele suunatud järelpäringut.

EBA töö seoses Ühendkuningriigi EList 
lahkumisega

EBA jätkas 2019.  aastal Brexitiga seotud 
arengute tähelepanelikku jälgimist, et mõista 
nendega kaasnevaid potentsiaalseid riske ELi 
pankadele ja tarbijatele, tagada ELi pangan-
dussektori Ühendkuningriigi väljaastumiseks 
valmisolek ning edastada ELi tarbijatele piisa-
valt teavet. Selle riskianalüüsi ja seiretegevu-
se raames jätkas EBA koos teiste asjaomaste 
pädevate asutustega ELi pankade, makse- ja 
e-rahaasutuste situatsiooniplaanide olemas-
olu ning rakendamise jälgimist. EBA rõhutas 
ka Brexitist mõjutatud asutuste vajadust taga-
da oma ELi tarbijate piisav teavitamine Brexi-
tiga seotud riskidest, kavadest ning muuda-
tustest.

Pangandussektori riskide ja 
haavatavuste hindamine

Üks EBA tähtsatest ülesannetest on anda oma 
panus ELi pangandussektori stabiilsuse, ter-
vikluse, läbipaistvuse ja nõuetekohase toimi-
mise tagamisel. Selle saavutamiseks jälgib ja 
hindab EBA turuarenguid, selgitades Euroopa 
pangandussektori pankade lõikes välja võima-
likud riskid ning haavatavused. Nende riskide 
ja haavatavuste hindamise tulemusena raken-
datakse vajaduse korral poliitikameetmeid.

Üks põhivahend, mida nende hindamiste läbi-
viimisel kasutatakse, on iga-aastane riskihin-
damise aruanne, milles kirjeldatakse ELi pan-
gandussektori peamisi arenguid ja trende 30 
EMP riigi 183 pangast koosneva valimi alusel.
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2019. aasta riskihindamisaruandes leiti, et ELi 
pankade solventsuse suhtarvud olid jäänud 
stabiilseks, ent viivislaenude suhtarv oli aasta 
jooksul kahanenud. ELi pankade varad suure-
nesid perioodil 2018. aasta juunist 2019. aasta 
juunini tarbijalaenude ning väikestele ja kesk-
mise suurusega ettevõtetele laenamise toel 
3% võrra. Riskihindamise aruandes tunnis-
tati, et pangad keskenduvad kahanevate ris-
kimarginaalide ja madalate intressimäärade 
keskkonnas tulu teenimiseks riskantsematele 
segmentidele. Kasumlikkus püsis madalatel 
tasemetel ning paljude pankade jaoks jäi oma-
kapitali tulusus endiselt omakapitalikuludest 
madalamaks. Lisaks kerkisid aina suurenevat 
operatsiooniriski tagant tõukavate teguritena 
esile tehnoloogia levik digitaalpanganduses ja 
rahapesu ja terrorismi rahastamise juhtumite 
arvu kasv.

ELi pangandussektori arengute seire

Riskihindamise küsimustik on teine oluline 
seire- ja hindamisvahend, mida EBA kasu-
tab ELi pangandussektori peamiste riskide 
ning haavatavuste tuvastamiseks. 2019.  aas-
tal avaldas EBA riskihindamise küsimustikus 
oma seisukohti 65 panka, hõlmates 25 riiki.

Põhivahendiks, mis toetab EBA korrapärast 
riskihindamist ja võimaldab täita tema kui 
andmepakkuja rolli, olid 2019. aastal jätkuvalt 
kvartalipõhised riskinäidikud. Kogu 2019. aas-
ta vältel näitasid riskinäidikud ELi pangan-
dussüsteemis järjepidevalt esimese taseme 
põhiomavahendite täisulatuses suhtarvu kaa-
lutud keskmisi väärtusi üle 14%, vähenevat vii-
vislaenude suhtarvu alla 3% ja tagasihoidlikku 
kasumlikkust omakapitali tulususe püsimise-
ga umbes 7% juures.

Lisaks nendele regulaarsetele hindamis-
tele eraldab EBA täiendavaid ressursse ka 
iga-aastase temaatiliste riskianalüüside lä-
biviimisele, näiteks pankade rahastamispa-
kettide ja varade koormatiste teemal. Nendes 
kahes aruandes jälgitakse rahastamisallikate 
koosseisu ELis ja aidatakse ELi järelevalve-
asutustel hinnata pankade peamiste rahasta-
misallikate jätkusuutlikkust.

EBA koostab ka aruandeid seoses viivislae-
nudega tehtud edusammude ning eelseisvate 
väljakutsete kohta, hinnates varade kvaliteedi 
peamisi trende. Lisaks esitab EBA regulaar-
selt ad hoc analüüse konkreetsetel huvipak-
kuvatel teemadel, et anda teavet laiemate 
riskide ja haavatavustealaste arutelude jaoks.

Laenude väljastamise ja jälgimise 
suunised ning EBA aruanne varade 
kvaliteedi kohta

2020. aasta mais avaldas EBA laenude väljas-
tamise ja jälgimise suunised, mis oli nõukogu 
viivislaenude tegevuskava raames genereeri-
tud EBA lõpptoode.

Selles regulatiivses tootes ühendab EBA kre-
diidiriski usaldatavusstandardid, eelkõige 
seoses laenude väljastamisega, tarbijakaitse-
meetmetega. Suunistes kajastatakse ja järe-
levalvealaseid prioriteete ning hiljutisi poliiti-
kaarenguid laenuandmise vallas, sealhulgas 
seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastase võitluse, keskkonnahoidliku rahandu-
se, laenuandmise ja tagatiste hindamise mu-
delite ning tehnoloogiapõhise innovatsiooniga.

2020. aasta ELi-üleseks stressitestiks 
ettevalmistumine, selle edasilükkamine 
ja raamistiku tulevikus muutmise alane 
arutelu

ELi-ülene stressitest on tähtis vahend, mida 
pädevad asutused kasutavad pankade asja-
omastele majandus- ja finantsšokkidele vas-
tupidamise võime ning nende kapitalivajaduse 
hindamiseks, allesjäävate ebaselgete aspek-
tide ja sobivate maandamismeetmete tuvas-
tamiseks. Test tugevdab ka üksikute pankade 
haaval järjepidevate ja detailsete andmete 
avaldamise kaudu turudistsipliini.

Järelevalvenõukogu otsustas 2018.  aasta 
detsembris 2020.  aastal stressitesti läbi viia 
ning seetõttu algasid 2019.  aastal olulised 
ettevalmistused 2020.  aasta ELi-ülese stres-
sitesti läbiviimiseks. Testi läbiviimist alustati 
2020. aasta jaanuaris. Koroonaviiruse vallan-
dumise tõttu ning kuna pangad pidid kesken-
duma oma põhitegevusele ja kriitilise tähtsu-
sega funktsioonidele otsustati testi läbiviimine 
aga hoopis 2021. aastale lükata ning viia läbi 
ka täiendav kogu ELi hõlmav läbipaistvuse 
menetlus, et anda turuosalistele uuendatud 
teavet pankade riskipositsioonide ja varade 
kvaliteedi kohta.

22.  jaanuaril 2020.  aastal avaldas EBA aru-
teludokumenti tulevikus ELi-üleses stressi-
testis tehtavate muudatuste kohta, algatades 
avaliku konsultatsiooni oma visiooni esitami-
seks ELi-ülese stressitesti tuleviku kohta ning 
mitmesugustelt erinevatelt sidusrühmadele 
kommentaaride ja tagasiside saamiseks.
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EBA muutub keskkonnahoidlikumaks

EBA hakkas uue kapitalinõuete määruse / 
kapitalinõuete direktiiviga sätestatud volituse 
täitmiseks koostama kliimariskide hindamise 
raamistikku. EBA kavatseb lisada kliimariskid 
oma stressitesti raamistikku. Kliimariskide 
täielikult toimivasse ELi-ülesesse stressitesti 
lisamine on aga raske ülesanne ja seepärast 
viib EBA 2020. aastal kliimariskide alase tund-
likkusanalüüsi läbi vabatahtlikult osalevatest 
pankadest koosneva valimiga. Analüüsi tule-
must kasutatakse EBA tulevase kliimariskide 
alase töö alguspunktina.

Riiklike võlgade sissenõudmise 
raamistike võrdlusanalüüs

Euroopa Pangandusjärelevalve käivitas pärast 
Euroopa Komisjoni nõustamise kutse avalda-
mist riiklike võlgade sissenõudmise raamisti-
ke võrdlusanalüüsi läbiviimise kohta uuringu, 
et saada aru riikliku tasandi võlgade sisse-
nõudmise kordade tõhususest sissenõudmis-
määra ja sissenõudmisele kuluva aja seisuko-
hast lähtudes. EBA kogus selle uuringu jaoks 
2019.  aasta teisel poolel finantsasutuste ja 
laenude esindava valimi kohta, mis hõlmas 
kõiki liikmesriike ja mitmeid erinevaid varak-
lasse. Seesugust teave koguti üle ELi üksikute 
laenude tasandil esmakordselt.

Joonis 4. EBA terviklik lähenemisviis laenude väljastamisele

RÕHUASETUS

SUUNISTE KIRJELDUS

Mõistlik krediidiriski võtmine ja haldamine Tarbijakaitse

SISEMINE JUHTIMISSÜSTEEM

Laenuotsuse tegemine
Riskijuhtimis- ja kontrollimudelid
IT- ja andmetaristu
Automatiseeritud mudelid ja mudelite 
juhtimine
Finantstehnoloogia ettevõtted

KREDIIDIKÕLBLIKKUSE 
HINDAMINE

Tarbijad, VKEd ja 
korporatsioonid
Automatiseeritud mudelid

HINNAKUJUNDUS

Riskipõhine hinnakujundus

JÄLGIMISRAAMISTIK

Riskipositsioonid ja laenuvõtjad
Äriühingutest laenuvõtjate 
korrapärane krediidiriski kontroll
IT- ja andmetaristu

LAENUDE VÄLJASTAMISE 
KORRAD

Automatiseeritud mudelid
Keskkonnasäästlik laenuandmine
Keskkonnaalased, sotsiaalsed ja 
äriühingu üldjuhtimisega seotud 
tegurid
Rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastane võitlus

TAGATISE HINDAMINE

Kinnis- ja vallasvara
Esialgne hindamine, ümberhindlus ja 
järelevalve
Nõuded hindajatele
Kõrgetasemelised statistilised 
mudelid
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Pangandusandmete määratlemine, kogumine ja 
analüüs ning läbipaistvuse ja avalikustamise kaudu 
turudistsipliini edendamine

Proportsionaalsema ja tõhusama tugeva 
järelevalvelise aruandluse raamistiku 
tugevdamine ja uuendamine

2019. aasta novembris avaldas EBA järeleval-
velise aruandluse tegevuskava, andes ülevaa-
te lühikese ja keskpika perioodi strateegiast 
ning ajakavast, protsessist ja tulemustest, 
mida EBA rakendab seoses uute määruste 
ja oma peatsete volitustega. Tegevuskavaga 
esitatakse ka strateegia suurema proportsio-
naalsuse vajaduse rahuldamiseks ning raa-
mistiku tõhusana püsimise tagamiseks.

2019.  aastal töötas EBA välja rakendusli-
ku tehnilise standardi, mis hõlmab määruse 
(EL) nr 680/2014 muudatusi (järelevalvelise 
aruandluse rakenduslik tehniline standard) 
finantsaruandluse, likviidsuskattekordaja, 
väärtpaberistamise (ühine aruandlusraamis-
tik), sisemudelite võrdlusuuringutes kasutata-
vate andmete ja kriisilahenduse kavandamise 
eesmärgil kasutatavate andmete osas.

EBA alustas ja järelevalvelise aruandluse 
raamistiku läbivaatamist ja avaldas rea kon-
sultatsioonidokumente, uuendades praegusi 
rahastamiskavade aruandluse raamistikke 
ning käsitledes viivislaenude kaitsemehhanis-
mi käsitleva määruse muudatusi. Teises kon-
sultatsioonis keskenduti uue aruandlus- ja 
avalikustamise paketi rakendamisele, finants-
stabiilsuse nõukogu kogu kahjumikatmisvõi-
me standardile ELis ja alates 2014.  aastast 
kehtinud omavahendite ja kõlblike kohustuste 
miinimumnõude täiendamisele.

EBA alustad ka tööd integreeritud aruandluse 
süsteemi teostatavusanalüüsi läbiviimiseks, 
mis lõpeb 2020.  ja 2022. aastal mitmete faa-
sidena. Selle töö lõppeesmärk on vähendada 
finantsasutuste ja institutsioonide haldus- ja 
finantskoormust ning suurendada statistilise, 
kriisilahenduse alase ja järelevalvelise aru-
andluse üldist tõhusust.

EBA alustas ka tööd pankade järelevalvelise 
aruandluse rakendusliku tehnilise standar-

Joonis 5. Tõhusama ning proportsionaalsema järelevalvelise aruandluse saavutamine

A B

Kapitalinõuete määrus / 
kapitalinõuete direktiiv

Pankade finantsseisundi 
taastamise ja 

kriisilahenduse direktiiv

Investeerimisühingute 
määrus

C D E

Aruandluse nõuete 
proportsionaalsus

Vastavusuuringu 
maksumus

Usaldatavusnõuete täitmise alane ja 
finantsaruandlus

Investeerimisühingute aruandlusKriisilahendusealane 
aruandlus

Integreeritud 
aruandluse 

teostatavusuuring

EBA TÖÖ

EBA ARUANDLUSRAAMISTIK

Kolmanda samba 
alusel avalikustatud 

teabe lisamine 
aruandlusraamistikku

Nõuetele vastavuse 
tagamise abivahend, 

rakendamise ajakavad
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di nõuetele vastamisega seotud kulude uu-
rimiseks eesmärgiga leida viise seesuguste 
aruandluskulude vähendamiseks, eelkõige 
väikeste ja mittekeerukate krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute jaoks.

Ühtlustatud aruandluse 
kriisilahendusele laiendamine

2019. aasta aprillis võttis EBA vastu ja avaldas 
oma otsuse kriisilahenduse andmete kriisila-
hendusasutuste poolt Euroopa Pangandusjä-
relevalvele edastamise kohta

EBA kui ELi andmekeskuse rolli 
tugevdamine

ELi finantssüsteemi läbipaistvuse tagamiseks 
on oluline koguda ja levitada andmeid kõigi ELi 
pankade kohta. Selle jaoks on äärmiselt oluli-
ne usaldusväärne, turvaline ja tõhus platvorm 
kõigilt ELi/EMP pankadelt järelevalveandmete 
kogumiseks. See võimaldab finantssektorit 
sügavamalt analüüsida, mis aitab omakorda 
muuta terve Euroopa pangandussüsteemi lä-
bipaistvamaks ning tervemaks, aidates seega 
ära hoida ELi üldsust ohustada võivaid riske. 
Samuti aitab see luua ELi panganduse jaoks 
ühtse regulatiivse ja järelevalveraamistiku.

2019.  aastal andis Euroopa keskse järeleval-
veandmete taristu (EUCLID) projekt olulise 
panuse Euroopa Pangandusjärelevalve ELi 
pangandusandmete keskuse loomisesse, 
pakkudes järelevalveasutustele ja avaliku 
sektori kasutajatele krediidi-, makse- ja e-ra-
haasutuste staatuse ning andmete kontrolli-
miseks ajakohase teabe allikana kogutud alu-
sandmeid.

Riiklike järelevalveasutuste ja teiste andmete 
kasutamisel abistamine on tähtis samm EBA 
kui juhtiva ELi pangandusandmete keskusena 
edendamisel ja pangandussektori andmete 
avalikustamise tagamise jätkamisel. Selles 
osas jätkas EBA oma tegevust umbes 200 
ELi suurima panga kohta arvutatud täieliku 
riskinäitajate kogumi kohta teabe vahetami-
se toetamisel, et luua teabevahetuse ja läbi-
paistvuse keskkond. EBA jätkas ka erinevatel 
teematel ja erinevate riskivaldkondade kohta 
teabe tootmiseks kasutatavate analüütiliste 
vahendite tõhustamist.

EUCLIDi kasutuselevõtu lõpetamine

EUCLID on EBA uus andmekogumisplatvorm, 
mis võimaldab Euroopa Pangandusjäreleval-
vel Euroopa Majanduspiirkonnalt kõigi piir-
konna krediidiasutuste ja panganduskontser-
nide kohta andmeid koguda. See tähendab, 
et asutuste valimit, mille kohta EBA andmeid 
kogub, laiendatakse umbes 200  EMP suu-
rimast asutusest EMP kõigi liikmesriikide 
krediidiasutuste ja pangakontsernide täieliku 
kogumini. Sama platvormi kaudu hakatak-
se koguma ka mitmesuguseid teisi andmeid, 
näiteks andmeid pankade solveerimise kohta, 
et tagada andmete kõrge kvaliteet, vähendada 
kõigi osaliste koormust ja lihtsustada aruand-
luse protsessi.

Liikumine andmete suurema 
läbipaistvuse poole

Iga-aastase kogu ELi hõlmava läbipaistvus-
testi eesmärk on tugevdada turudistsiplii-
ni ja ELi pankade arvnäitajate ühetaolisust. 
2019. aastal toimus see test kuuendat korda 
ning selles osalesid 131 panka 27 ELi liik-
mesriigist ja EMP riigist. Avaldatud andmed 
olid detailsemad, sest need koguti kord kvar-
talis, mitte kord poole aasta jooksul nagu 
varasemate testide puhul. Läbipaistvustesti 
tulemuste suurem detailsus suurendab ELi 
ja EMP pangandussektori läbipaistvust ning 
annab analüütikutele andmeid sektori üksik-
asjalikumalt uurimiseks.

Kolmanda samba raames teabe 
avalikustamine turudistsipliini 
suurendamise vahendina

Euroopa Pangandusjärelevalve avaldas 
2019.  aasta novembris tegevuskava kolman-
da samba raames teabe avalikustamisega 
täitmisega seotud volituste täitmisega ja sõ-
nastas oma uue poliitikastrateegia kolmanda 
samba raames teabe avalikustamise kohta 
Euroopa Pangandusjärelevalve avaldas vas-
tavalt nendele volitustele ja poliitikastratee-
giale kaks konsultatsioonidokumenti, milles 
käsitleti kõigile kapitalinõuete määruse koha-
selt teabe avalikustamise nõudele alluvatele 
finantsasutustele kehtiva asutuste kõikehõl-
mavat rakenduslikku tehnilist standardit Uue 
poliitikastrateegia eesmärgid on järgmised.
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EBA andmekogumise tõhustamine 
Basel III rakendamise jälgimiseks ELis

2019.  aasta Basel III raamistiku järelevalve 
uurimisaruandes kasutatakse kvantitatiivse 
mõjuhindamise teatatud arvnäitajaid eelda-
des Basel III raamistiku lõplikku rakendamist 
ja seega ELi lahknevuste üldist kõrvaldamist 
ELi määrusest (välja arvatud Taani kompro-
miss). Sellega kaasneb nende reformide tege-
liku mõju ülehindamine, kui need erinevused 
jäävad määrusesse alles.

EBA kavatseb koguda andmeid, et hinnata 
praeguse ELi raamistiku ja puhta Basel III 
raamistiku erinevuste mõju. Praeguste prog-
nooside kohaselt saab andmete kogumise 
aruandekuupäevaks detsember 2020. EMA 
näeb ette, et selles uuringus kasutamiseks 
mõeldud andmete kogumise vormid peaksid 
valmima 2020. aasta jooksul.

Krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute 
mitmekesistamistavade võrdlemine

Finantsasutustelt nõutakse uute juhtkonna 
liikmete valimise mitmekesisusega arvesta-
mist ning mitmekesistamispoliitika raken-
damist, eelkõige mõlema soo sobilikuma 
juhtimisorganites esindatuse saavutamiseks. 
2019. aastal viis EBA 28. septembri andmetele 
toetudes läbi 834 finantsasutuse juhtimisor-
ganite mitmekesistamistavade võrdlusuurin-
gu.

EBA viis läbi analüüsi, et selgitada välja, kas 
krediidiasutuse kasumlikkuse ja juhtimisor-
gani juhtimisfunktsiooni täitva koosseisu va-
hel on korrelatiivne seos. Leiti, et mõlemast 

soost juhatuse liikmetega krediidiasutuste 
puhul oli keskmisel vähemalt 6,42% omaka-
pitali tulususe määra saavutamise tõenäosus 
suurem kui ainult ühest soost juhatuse liik-
metega krediidiasutuste puhul. Kui 54,70% 
parema soolise tasakaaluga juhtimisfunkt-
sioone täitvate juhtorganitega krediidiasutus-
test on omakapitali tulususe määr vähemalt 
6,42%, siis nendest asutustest, mille juht-
konna liikmed on ainult ühest soost, saavuta-
vad sama omakapitali tulususe määra ainult 
40,69%. Lisaks on soolise mitmekesisuse-
ga juhtimisfunktsioonidega finantsasutuste 
keskmine omakapitali tulususe määr teiste 
finantsasutustega võrreldes kõrgem (vastavalt 
7,28% võrreldes 5,95%-ga).

Omavahendite ja kõlblike kohustuste 
miinimumnõue vallas tehtavate 
edusammude mõõtmine

EBA teatas 2019. aastal oma omavahendite ja 
kõlblike kohustuste miinimumnõudele vasta-
vuse kvantitatiivse seire osas nende pankade 
kahjumi katmise võimeks, mille puhul krii-
silahendus on valitud maksejõuetuse korral 
eelistatud strateegiaks. Aruandes rõhutatak-
se, et kriisilahendusasutused on teinud häid 
edusamme ELis pärast 2014. aastal pankade 
finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse 
direktiivi jõustumist asutatud finantsasutus-
tele strateegiate määramiseks ja kontserni 
omavahendite ja kõlblike kohustuste miini-
mumnõude sätestamiseks. Kui võrrelda kõigi 
otsuste summat ELi siseste varade kogusum-
maga selgub, et ligikaudu 85% ELi varadele 
kehtib kohustuste ja nõudeõiguste teisenda-
mine või ülekandmise strateegia alusel oma-
vahendite ja kõlblike kohustuste miinimum-
nõue.
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Organisatsiooni tulemuslikuks ja 
tõhusaks muutmine

EBA sujuva Pariisi kolimise tagamine

4.  märtsil 2019.  aastal kiitis juhtkond heaks 
peakorteri lepingu, mis allkirjastati Pariisis 
6.  märtsil 2019.  aastal toimunud tseremoo-
nial.

Londonist ümberkolinud EBA tegutseb Pariisi 
La Défense’i piirkonnas kontorihoones Tour 
Europlaza neljal korrusel (24–27) paikneval 
kontoripinnal.

Ümberkolimine toimus maikuu pangapüha 
nädalavahetusel 30. maist 2. juunini 2019 ning 
läks ladusalt ilma, et see oleks põhjustanud 
häireid EBA töös. 3. juunist 2019 said kõik töö-
tajad täielikult uues kohas tööle asuda.

EBA peab oma vana Londoni kontori eest 
rendi, ehitise kulusid ja kohalikke makse ta-
suma lepingu lõpetamise sätte jõustumiseni 
2020. aasta detsembris. Euroopa Pangandus-
järelevalve nimetas oma rahaliste kohustuste 

vähendamiseks Londoni pinna allüürile and-
miseks või lepingu uuele üürnikule loovutami-
seks vastavalt ELi hanke-eeskirjadele ametis-
se kinnisvaranõustaja.
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Vastutustundlik, pädev ja professionaalne 
organisatsioon, millel on hästi toimiv juhtimine 
ja tõhusad protsessid

Euroopa järelevalveasutuste ülevaade

ELi järelevalveraamistik läbis pärast finants-
kriisi täieliku ümberkujundamise, mille tule-
musena loodi kolm panganduse, kapitalitur-
gude ning kindlustuse ja pensionite Euroopa 
järelevalveasutust ning Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu makromajanduslike riskide 
seireks. 2019. aastal leppisid kaasseadusand-
jad kokku Euroopa järelevalveasutuste järele-
valveraamistiku muutmisettepanekutes.

Euroopa järelevalveasutuste läbivaatamise tu-
lemusena tehtud muudatused on laiendanud 
EBA ülesannete ja pädevuste ringi.

Euroopa Pangandusjärelevalve rolli tugevdati 
Rahapesu ja terrorismi rahastamise vasta-
se võitluse ning tarbijakaitse vallas ja suhete 
vallas kolmandate riikidega. Täpsustati EBA 
töövahendite, näiteks vastastikuste eksper-
dihinnangute, ELi õiguse rikkumise korra ja 
vahendamise rakendamist ning ulatust, mille 
tõttu mõned korrad, metodoloogiad ja lähte-
andmed tuli uuesti koostada või neis tuli muu-
datusi teha.

EBA tegi lisaks nendele valdkondadele üm-
berkorraldusi ka oma juhtimises, eelkõige 
huvide konfliktide, soolise tasakaaluga juht-
konnale ülemineku ja keskkonnaalaste, sot-

siaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud 
kriteeriumite EBA töövaldkondadesse süva-
laiendamise vallas.

Euroopa järelevalveasutuste ülevaatus muu-
dab Euroopa Pangandusjärelevalve veelgi 
vastutustundlikumaks ja läbipaistvamaks or-
ganisatsiooniks. Selle teabevahetust väliste 
sidusrühmadega, näiteks Euroopa Parlamen-
di küsimustele vastamist või samale asutusele 
järelevalvenõukogu koosolekute protokollide 
esitamist juhivad selged tähtajad.

Lahkarvamuste lahendamine

Üks EBA ülesannetest on tagada keskkond, 
kus pädevad asutused saaksid lahendada 
lahkarvamusi. Et Euroopa Pangandusjäre-
levalvel oleks võimalik seda ülesannet täita, 
sätestatakse selle asutamismääruses kaks 
eraldi menetlust, mille abil saavad pädevad 
asutused vaidlusi lahendada – siduv ja mitte-
siduv vahendamine.

2019. aastal viis EBA läbi siduva vahendamise 
ühes vaidluses, mis lahendati lepitamisetapis 
osapoolte sõbraliku kokkuleppega. Juhtum 
keskendus kriisilahenduse kavandamise tee-
madele.

Euroopa Liidu õiguse rikkumine

EBA asutamismääruse artikliga  17 antakse 
Euroopa Pangandusjärelevalvele volitused uu-
rida ühtse järelevalvemehhanismi raames ELi 
õiguse võimalikke rikkumisi pädevate asutus-
te, sealhulgas liikmesriikide riiklike pädevate 
asutuste ja EKP poolt.

Euroopa Pangandusjärelevalvele laekus 
2019.  aastal kolm  taotlust uurida ELi õiguse 
väidetavaid rikkumisi või mittekohaldamist. 
Nendes EBA uurimistes hinnati Euroopa usal-
datavusnõuete, rahapesuvastase võitluse ja 
hoiuste tagamise skeemi nõuete väidetavaid 
rikkumisi.

2019. aasta alguses oli sulgemata kuus taot-
lust, millest neli suleti hiljem pärast ELi õigu-
se rikkumise uurimise korras toodud kritee-
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riumite arvesse võtmist ilma, et neid oleks 
olnud vaja uurida. Üks täiendav taotlus esitati 
ilma uurimist avamata pärast riikliku pädeva 
asutuse poolset meetmete rakendamist.

Viimase juhtumi puhul palus Euroopa Ko-
misjon Euroopa Pangandusjärelevalvel avada 
ametliku ELi õiguse võimaliku Eesti Finant-
sinspektsiooni ja Taani Finantsinspektsiooni 
(Finanstilsynet) poolse rikkumise uurimise. 
Euroopa Pangandusjärelevalve avas seejärel 
seoses Danske Banki ja eelkõige selle Eesti fi-
liaaliga ametliku rahapesuvastase tegevusega 
seotud uurimise.

Ametlik uurimine suleti, kui Euroopa Pangan-
dusjärelevalve järelevalvenõukogu lükkas oma 
2019.  aasta aprillis toimunud koosolekul ELi 
õiguse rikkumise alase soovituse tagasi.

2019.  aasta lõpus oli avatud kolm taotlust ja 
Euroopa Pangandusjärelevalve viis läbi eeluu-
rimisi: üks seoses rahapesuvastase võitluse-
ga, üks seoses hüpoteekkrediidi direktiivi ja 
krediidivahendajatega ning üks seoses hoius-
te tagamise skeemidega.

EBA tegevuse juriidiline toetamine

Õigustalitus annab juriidilist abi EBA juhtor-
ganitele, Euroopa Pangandusjärelevalve juht-
konnale ning poliitika ja tegevuse põhifunkt-
sioonide täitjatele. EBA regulatiivtegevuses 
tagab õigustalitus õigusliku analüüsi ja abi 
siduvate tehniliste standardite, suuniste, soo-
vituste ja arvamuste eelnõude koostamisel 
ning pakub ka tehniliste standardite, suuniste 
ja soovituste kavandite õiguslikku analüüsi.

Õigustalitus pakub nõu ka järelevalve kohta, 
andes järelevalvesoovitusi ja hõlbustades vaid-
luste lahendamist. Talitus pakkus 2019. aastal 
seoses Euroopa Pangandusjärelevalve insti-
tutsioonilise ülesehitusega õiguslikku tuge 
Euroopa Pangandusjärelevalve ümberkolimi-
sega seotud küsimustes, eelkõige lepingute, 
sealhulgas Euroopa Pangandusjärelevalve 
uue Pariisi kontori rendilepingu läbirääkimis-
te ja koostamise osas, Euroopa Liidu ametnike 
personalieeskirjadest ja Euroopa Liidu muude 
teenistujate teenistustingimustest tekkivates 
küsimustes, juhtimisega seotud küsimustes, 
dokumentidele avaliku juurdepääsu saamise 
taotlustes, ametisaladuse hoidmise nõude 
ja konfidentsiaalsusega seotud küsimustes, 
intellektuaalomandi õiguste alal, Euroopa 
Pangandusjärelevalve ja Prantsusmaa asu-
tuste suhetega seotud protokolli ja tekkinud 

küsimuste osas ning ELi organite, näiteks 
Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Ombudsma-
ni taotluste korral. Õigustalitus teeb Euroopa 
Pangandusjärelevalve õigusraamistiku pideva 
järelevalve raames tööd hea juhtimistava tu-
gevdamiseks.

Isikuandmete kaitsega seotud töö

Lähtuvalt EBA andmekaitsealasest vastutu-
sest vastavalt määrusele (EL)  nr  2018/1725 
peab Euroopa Pangandusjärelevalve tegema 
koostööd Euroopa Andmekaitseinspektoriga. 
Andmekaitse valdkonnas selgitasid Euroopa 
Pangandusjärelevalve määratud ametnikud 
2019. aastal EBA töötajatele andmekaitse kü-
simuste olulisust, rõhutades seda eelkõige 
uutele värvatud töötajale korraldatud teadlik-
kuse tõstmise ning sissejuhatavate loengute 
ajal. Määratud ametnikud osalesid aktiivselt 
ELi andmekaitsevõrgustiku kohtumistel, ka 
seoses hiljuti muudetud isikuandmete kaitse 
üldmäärusega.

Interaktiivsete ühtsete eeskirjade 
säilitamine

Interaktiivsed ühtsed eeskirjad tagavad si-
dusrühmadele juurdepääsu asjaomastele 
õigusraamistikele (kapitalinõuete määrus, 
kapitalinõuete direktiiv, pankade finantssei-
sundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv, 
hoiuste tagamise skeemi direktiiv, teine mak-
seteenuste direktiiv ja hüpoteekkrediidi direk-
tiiv) ning võimaldab neil ka tutvuda mistahes 
Euroopa Pangandusjärelevalve väljatöötatud 
ja Euroopa Komisjoni kinnitatud asjaomaste 
tehniliste standarditega (regulatiivsed ja ra-
kenduslikud tehnilised standardid), Euroopa 
Pangandusjärelevalve suunistega ning nen-
de seadusandlike ja reguleerivate tekstidega 
seotud küsimuste ning vastustega.

Ühtsete eeskirjade küsimuste ja vastuste töö-
vahend võimaldab finantsasutustel, valdkond-
likel liitudel, pädevatel asutustel ning teistel 
sidusrühmadel õiguslike tekstide kohta küsi-
musi esitada, jagades nii suuniseid eesmärgi-
ga tagada ELi panganduses regulatiivse raa-
mistiku järjepidev kasutamine ja rakendamine.

Esitatud küsimuste läbivaatamisel kasutatak-
se põhjalikku protsessi, milles osalevad Eu-
roopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Komis-
jon ning pädevad asutused, vaatamata sellele, 
et ELi seadusandlust saab lõplikult tõlgenda-
da ainult Euroopa Liidu Kohus.
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Ehkki küsimused ja vastused ei ole seaduse 
silmis siduva jõuga ning sellele ei kehti nõue 
„täida või põhjenda täitmatajätmist“, kontrol-
livad ja vaidlustavad Euroopa Pangandusjä-
relevalve ja riiklikud pädevad asutused nende 
täitmist, kuna need on võrdsete võimaluste ta-
gamisel vaieldamatult praktilise tähtsusega.

Küsimuste ja vastuste töövahendi olulisust 
näitab asjaolu, et see kaudu esitatakse endi-
selt palju küsimusi. 31. detsembriks 2019 oli 
spetsiaalse küsimuste ja vastuste töövahendi 
kohta esitatud umbes 5070 küsimust.

Digitaalsete teenuste osutamine EBA 
põhifunktsioonide ja sisehalduse 
toetamiseks

Euroopa Pangandusjärelevalve kehtestas 
2019.  aastal oma 5-aastase IT-strateegia di-
gipöörde jaoks, mille eesmärk on muuta Eu-
roopa Pangandusjärelevalve ELi andmekes-
kusena tegutsevaks digitaalseks asutuseks ja 
tagada Euroopa Pangandusjärelevalve valijas-
konnale ning viimaks ka ELi kodanikele mak-
simaalne väärtus.

Pariisi ümberkolimise tööprogrammi raames 
kolis EBA uude nüüdisaegsesse ja turvalisse 
kontorisse, kus on turvalise, väga mobiilse 
traadita töökeskkonna ühendused, koosole-
kuruumide audiovisuaalse taristu ja konve-
rentsiseadmed.

Enne Ühendkuningriigi 2020.  aasta jaanuaris 
EList lahkumist viis Euroopa Pangandusjäre-

levalve läbi andmekeskuse tähtsa siirdamise 
asutustevahelise kogukonna pilvekeskkonda, 
järgides seejuures keskkonna võõrustamis-
strateegiat.

Andmekogumit võimaldas EUCLIDi prog-
ramm, mis on EBA strateegia peamine digi-
taalne element, mille eesmärk on laienda-
da järelevalvet kogu ELi pangandusturule. 
2019. aastal anti käiku põhiandmete halduse 
mootor, mis andis platvormi krediidiasutuste 
registri ja makseasutuste registri ühendami-
seks.

EBA töö tutvustamine ja sellealane 
teabevahetus

2019.  aastal võttis teabeüksus ette mitmeid 
ülesandeid paljude avaldatud materjalide tut-
vustamiseks ja Euroopa Pangandusjärelevalve 
tööprogrammis mainitud tähtsamate projek-
tide, näiteks riskihindamise aruande ja läbi-
paistvustesti, Baseli raamistiku rakendamise 
järelevalve, finantstehnoloogia ja kestliku ra-
handuse, rahapesuvastase võitluse jms ellu-
viimise toetamiseks.

Kokku avaldati aasta jooksul 130  uudist ja 
pressiteadet. Meedia teabetunde ja vestlusi 
korraldati kas mõne sündmuse järel või enne-
tavalt vastavalt EBA väljunditele, mis tähtsuse 
või tundlikkuse tõttu vajasid sihipärast mee-
diakajastust. Need tegevused hõlmasid eel-
kõige Brexitiga seotud tegevusi, riskihindami-
se aruannet ja läbipaistvustesti. 2019.  aastal 
korraldas töörühm ajakirjanikega 46  interv-
juud ja taustatutvustust.

Vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve juht-
konna otsusele tõlkida kõik EBA suunised ja 
soovitused kõigisse ELi ametlikesse keeltesse 
vaadati üle 69 EBA lõpptoodet ja seitset too-
det jagati läbivaatamiseks riiklike toimetajate 
võrgustikuga.

Teabeüksus korraldas Pariisis kontori avami-
se ürituse, mis tõi kokku Euroopa Keskpanga, 
Euroopa Komisjoni ja Prantsusmaa keskpan-
ga esindajad.

Olemasolevad sotsiaalmeediakontod said 
üheks tähtsamatest pangandus- ja finants-
spetsialistidele, ELi asutustele, ajakirjanikele 
ning tarbijatele teabe edastamise vahenditest. 
Euroopa Pangandusjärelevalve Twitteri-konto 
jõudis 2019. aastal 11 000 jälgijani, kasvades 
varasema aastaga võrreldes 35% võrra. Eu-
roopa Pangandusjärelevalve LinkedIni konto 
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jälgijate arv peaaegu kahekordistus, küündi-
des 41 000 jälgijani.

Aasta viimases kvartalis keskendus üksus 
EBA tegevuskavade avaldamisele, riskihinda-
mise aruandele ja läbipaistvustestile, teisele 
nõustamise kutsele seoses Basel III raamis-
tiku rakendamisega ning kestliku rahanduse 
tegevuskava käivitamisele. Kõigi nende tege-
vustega kaasnesid eraldiseisvad teavitus- ja 
sotsiaalmeediakavad.

Koos väljaannete talitusega töötati välja mall 
ning hakati väljastama mitmesugustel huvi-
pakkuvatel teemadel teabelehti, et edastada 
teavet EBA poolt ELi kodanikele pakutava li-
sandväärtuse kohta.
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2020. aasta prioriteedid

Riskivähendusmeetmete paketi 
kasutuselevõtu ja ülemaailmse standardi 
rakendamise toetamine ELis

 � Uute väärtpaberistamisealaste 
regulatiivsete arengute toetamine

 � Järelevalvealane ühtsus ja riski olulise osa 
ülekandmise reeglid

 � Kõlblike kohustuste tehniliste standardite 
väljatöötamine ning ühtsuse tagamine 
omavahenditele kehtivate standarditega

 � Omavahenditesse kuuluvate instrumentide 
seire jätkamine ja selle laiendamine kogu 
kahjumikatmisvõime / omavahendite ja 
kõlblike kohustuste miinimumnõude alusel 
emissioonile

 � Teise samba nõuetest teavitamine ja nende 
järjestamine

Järelevalvealase ühtsuse ja stressitestimise 
tõhusate metoodikate ja vahendite 
pakkumine

 � ELis teise samba tõhusama rakendamise 
toetamine

 � Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste 
koostamine nende kapitaliinstrumentide 
lõppkäsitluse kohta, mille suhtes 
kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid

 � Üheksanda rahvusvaheline 
finantsaruandlusstandardi rakendamise 
seire ja eeldatava krediidikahju 
modelleerimise võrdlusuuringute jätkamine

 � Järelevalvealase ühtsuse toetamine 
Euroopa Pangandusjärelevalve 2020. aasta 
ühtlustamiskava abil

Liikumine ELi integreeritud andmekeskuse 
ja ühtlustatud aruandluse raamistiku suunas

 � Järelevalvelise aruandluse ja 
avalikustamise nõuete kooskõlla viimine

 � Aruandluse pakettide koostamise 
lõpetamine

 � Andmete kasutamise töövahendite 
väljatöötamine: keskendumine 
andmeanalüüsile

 � Järelevalvelise aruandluse kohustuse 
laiendamine tervele pangandussektorile

Rahapesuvastase tegevuse muutmine ELi 
tõeliseks prioriteediks

Finantsinnovatsiooni ja kestlikkuse kindla 
arengu toetamine

 � Euroopa innovatsioonisoodustajate foorumi 
koordineerimine

 � Regulatiivtehnoloogia ja 
järelevalvetehnoloogia arengute seire

 � Platvormistamise mõju hindamine

 � Jaemaksete turul toimuvate arengute seire

 � Keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu 
üldjuhtimisega seotud kriteeriumite mõõte 
lisamine järelevalveraamistikku

Kriisilahenduse tegevusraamistiku 
edendamine

 � Regulatiivsete volituste täitmine

 � Finantsseisundi taastamise ja 
kriisilahenduse otsuste sidususe ja 
edenemise tagamine

Kolmandate riikidega tulemusliku koostöö 
tagamine

 � Samaväärsust kinnitavate otsuste seire
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Tähtsaimad väljaanded ja otsused

EBA 2019. aasta väljaannete ja otsuste täielik loetelu

Toode Pealkiri

Suunised Kapitalinõuete määruse kohaselt suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise suunised

Sisseostmise kokkulepete alased suunised

Majanduslanguse tingimustes makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise suunised

IKT- ja turvariskide juhtimise suunised

Krediidiasutuste rahastamiskavades kasutatavate ühtlustatud määratluste ja vormide suunised

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse alase järelevalve eesmärgil koostöö tegemise ja 
teabevahetuse ühised suunised

Rakenduslikud tehnilised 
standardid

Rakenduslik tehniline standard tugeva korrelatsiooniga valuutade kohta

Ühine rakenduslik tehniline standard kapitalinõuete määruse kohaselt krediidihindamiseks 
krediidikvaliteeti hindavate asutuste kaardistamise kohta

Rakenduslik tehniline standard ELi finantsasutuste järelevalvelise ja kriisilahenduse aruandluse kohta 
ja vastava andmepunkti mudeli ja XBRL-taksonoomia 2.9 kohta

Rakenduslik tehniline standard finantsteabega seotud järelevalvelise aruandluse kohta

Rakenduslike tehniliste standardite pakett 2020. aasta võrdlusuuringu jaoks

Regulatiivsed tehnilised 
standardid

Regulatiivne tehniline standard tingimuste kohta, mis võimaldavad krediidiasutustel ja 
investeerimisühingutel arvutada väärtpaberistatud riskipositsioonidest (Kirb) tulenevaid kapitalinõudeid 
vastavalt ostetud nõuete meetodile

Ühine Euroopa turu infrastruktuuri määruse raames kehtiv regulatiivne tehniline standard kahepoolse 
tagatise nõuete mitmesuguste paranduste kohta rahvusvahelises raamistikus

Regulatiivne tehniline standard vastaspoole krediidiriski standardmeetodi kohta

Arvamused/nõuanded Arvamus Ühendkuningriigi EList lahkumisest tingitud hoiustajate kaitsega seotud küsimuste kohta

Arvamus e-raha müüjate ja levitajate luba käsitlevate teadete laadi kohta

Arvamus kolmanda riigi (Argentiina) samaväärsuse kohta

Arvamus teise makseteenuste direktiiviga sätestatud kliendi tugeva autentimise elementide kohta

Arvamus järelevalve all olevate üksuste rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskist teavitamise 
kohta

Arvamus pärast Soome finantsjärelevalveasutuse poolt teavitamist süsteemse riski kõrvaldamise 
meetmete kohta

Euroopa Komisjoni nõustamise kutsele vastates esitatud nõuanne Basel III raamistiku rakendamise 
kohta ELis

Arvamus hoiuste tagamise skeemi direktiivi rakendamise kohta

Ühisarvamus ELi finantssektorit mõjutavate rahapesu ja terrorismi rahastamise alaste riskide kohta 

Arvamus e-kaubanduse kaardipõhistes maksetehingutes kliendi tugevale autentimisele ülemineku 
tähtaja kohta

Arvamus pangandusteenusete tarbijatele digitaalsete vahendite kaudu avalikustamise kohta
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Toode Pealkiri

Arvamus viivisnõuete väärtpaberistamise regulatiivse kohtlemise kohta

Arvamus hoiuste tagamise skeemi direktiivi rakendamise kohta

Euroopa Komisjoni nõustamise kutsele vastates esitatud nõuanne Basel III raamistiku rakendamise 
kohta ELis

Aruanded Ühisaruanne regulatsiooni testkeskkondade ja innovatsioonikeskkondade kohta

Aruanne krüptovarade kohta

Aruanne investeerimishoiuste tulukuse ja tasuvuse kohta

2018-2019. aasta tarbijasuundumuste aruanne

Aruanne suure sissetulekuga isikute kohta

Aastaaruanne järelevalvetavade ühtsuse kohta

Aruanne Basel III raamistikus kapitalijärelevalve kohta

Aruanne likviidsusmeetmete kohta

Ühisaruanne ELi finantssüsteemi riskide ja haavatavuste kohta 

Ühiskomitee 2018. aasta aruanne 

Järelevalvekolleegiumide toimimise 2018. aasta aruanne

2018. aasta aruanne

Aruanne toodete järelevalve ja juhtimise korra suuniste rakendamise kohta

Aruanne finantstehnoloogia mõju kohta makseasutuste ja e-rahaasutuste ärimudelitele

Aruanne sisereitingute süsteemi mudelite parandamise tegevuskava osas tehtud edusammude kohta

Ühisaruanne finantsteenuste piiriülese järelevalve kohta 

Aruanne likviidsuskattekordaja rakendamise järelevalve kohta ELis

Aruanne finantstehnoloogiaettevõtte tegevusega seotud regulatiivse perimeetri, regulatiivse staatuse ja 
lubade andmise kohta

Rahastamiskavade aruanne

Varade koormatiste aruanne

Ühisaruanne ELi finantssüsteemi riskide ja haavatavuste kohta 

Ühiskomitee 2020. aasta töökava

Aruanne Basel III raamistikus kapitalijärelevalve kohta

Aruanne likviidsusmeetmete kohta vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 509 lõikele 1

Aruanne võimalike pangandus- ja makseteenuste piiriülest osutamist takistavate asjaolude kohta

Mittetöötavate laenude aruanne

Iga-aastane riskihindamise aruanne

Aruanne finantssektori põhjendamatu lühiajalise surve kohta korporatsioonidele

Konsultatsioonidokumendid Konsultatsioonidokument makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid kasutavate 
sisereitingute meetodit kasutavate finantsasutuste krediidiriski maandamise kohta

Krediidiasutuste rahastamiskavades kasutatavate ühtlustatud määratluste ja vormide alane 
konsultatsioonidokument

Konsultatsioonidokument vastaspoole krediidiriski standardmeetodi tehniliste standardite kohta
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Toode Pealkiri

Ühine konsultatsioonidokument finantskonglomeraatide kontsernisiseste tehingute ja 
riskikontsentratsiooni alast aruandlust puudutava rakendusliku tehnilise standardi projekti kohta 

Konsultatsioonidokument laenude väljastamise ja jälgimise kohta

Konsultatsioonidokument väärtpaberistamise seeria raames tasumisele kuuluvate lepinguliste maksete 
kaalutud keskmise tähtaja määramise metodoloogia kohta

Konsultatsioonidokument sünteetilise väärtpaberistamise ühtse, läbipaistva ja standardiseeritud 
raamistiku loomise ettepanekute kohta

Ühine konsultatsioonidokument kombineeritud või kindlustuspõhisete jaeinvesteerimistoodete alase 
põhiteabedokumendi muudatuste kohta 

Konsultatsioonidokument struktuurse välisvaluuta sätte kohaldamist käsitlevate suuniste kohta

Konsultatsioonidokument järelevalveteabe avalikustamist käsitleva rakendusliku tehnilise standardi 
muutmise kohta 

Konsultatsioonidokument luba käsitlevate teadete regulatiivse tehnilise standardi ja rakendusliku 
tehnilise standardi eelnõude kohta

Konsultatsioonidokument sisemudelite võrdlusuuringute määruse muutmise rakendusliku tehnilise 
standardi eelnõu kohta 

Konsultatsioonidokument tasustamise eesmärgil kindlaksmääratud töötajate lävivaatamise regulatiivse 
tehnilise standardi eelnõu kohta

Soovitused Ühised soovitused kombineeritud või kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoodete põhiteabedokumenti 
muudatuste kohta 

Otsused Apellatsioonikoja ühised otsused neljas reitinguagentuuride määruse alusel esitatud 
apellatsioonikaebuses

Ühine otsus reitinguagentuuri Creditreform AG apellatsioonikaebuses Euroopa Pangandusjärelevalve 
vastu

Muu Riskidealane tulemustabel 2018. aasta kolmanda kvartali andmetega

Sisemudeli tulemuste järjepidevuse iga-aastane hindamine

Euroopa Keskpanga ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse alaste pädevate asutuste 
vahelise teabevahetuse alane mitmepoolne ühine kokkulepe

Kriisilahenduse eesmärgil hindamise käsiraamat

Valideerimisreeglite läbivaadatud loetelu

Ühine kiri Euroopa Komisjonile regulatiivse tehnilise standardi projekti kohta kombineeritud või 
kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoodete alasele põhiteabedokumendile kehtivaid reegleid hõlmava 
delegeeritud määruse muutmiseks

Esimese töörühma poolt teise makseteenuste direktiivi alusel tõstatatud rakendusliidesega seotud 
küsimuste kogumi selgitused

Teisele makseteenuste direktiivile vastav makse- ja elektronrahaasutuste (e-rahaasutuste) keskregister

Teiste süsteemselt oluliste asutuste uuendatud loetelu

Riskinäitajate ja analüüsivahendite uuendatud metodoloogilised suunised

Riskidealane tulemustabel 2018. aasta neljanda kvartali andmetega

Teise töörühma poolt teise makseteenuste direktiivi alusel tõstatatud rakendusliidesega seotud 
küsimuste kogumi selgitused

Ühisnõuanne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (KT) riskijuhtimise nõuetega seotud õigusaktide 
muutmise vajaduse kohta 
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Toode Pealkiri

Ühine nõuanne oluliste turuosaliste ja taristute järjepideva kübervastupidavusvõime katseraamistikuga 
seotud kulude ja kasu kohta

Hajutatud indeksite uuendatud loetelu

Kolmanda töörühma poolt teise makseteenuste direktiivi alusel tõstatatud rakendusliidesega seotud 
küsimuste kogumi selgitused

Uuendatud andmed hoiuste tagamise skeemide kohta ELis

2020. aasta ELi-üleselt rakendatav stressitestide metoodika aruteluks

Tegevuskava tururiski ja vastaspoole krediidiriski uute meetodite kohta:

Riskide alane tulemustabel 2019. aasta esimese kvartali andmetega

ELi finantsasutuste esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide uuendatud loetelu

Üheksanda rahvusvaheline finantsaruandlusstandardi tulemuste ja üheksanda rahvusvaheline 
finantsaruandlusstandardi võrdlusuuringu käivitamise tegevuskavad

Neljanda töörühma poolt teise makseteenuste direktiivi alusel tõstatatud rakendusliidesega seotud 
küsimuste kogumi selgitused

Kiri vastuseks Euroopa Komisjonile Eesti Keskpanga pakutud meetmete kohta süsteemse riski 
kõrvaldamiseks

Tagasiside ühtsete eeskirjade alaste küsimuste ja vastuste kasutamise, kasulikkuse ja rakendamise 
läbivaatuse kohta

Globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate tuvastamiseks kasutatavad uuendatud andmed

Viienda töörühma poolt teise makseteenuste direktiivi alusel tõstatatud rakendusliidesega seotud 
küsimuste kogumi selgitused

Aruandlusraamistiku 2.9 tehnilise paketi teine faas

Valideerimisreeglite läbivaadatud loetelu

2019. aasta kogu ELi hõlmav läbipaistvustest

Riskide alane tulemustabel 2019. aasta teise kvartali andmetega

Teatis Ühendkuningriigi EList lahkumise kohta

2020. aasta töökava

Ühisavaldus kombineeritud või kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoodete määruse võlakirjadele 
rakendamise kohta 

2020. aasta ELi-üleselt rakendatav stressitestide metoodika ja mallide projektid

Aruandlusraamistiku 2.9.1 tehniline pakett

Riskivähenduspaketi tegevuskavad

Kestliku rahanduse tegevuskava

Valideerimisreeglite läbivaadatud loetelu

2020. aasta ELi-üleselt rakendatavate stressitestide mallid pärast nende pankadega testimist

Uuendatud esimese taseme põhiomavahendite loetelu 2019. aasta neljandaks kvartaliks



VÕTKE ÜHENDUST ELiga

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi 
leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate 
ühendust võtta:
—  helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest 

tasu võtta),
—  helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
—  e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: 
https://europa.eu/european-union/index_et

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida järgmisel aadressil: 
https://op.europa.eu/et/publications  
Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct 
või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1952. aastast kõigi ELi õigusaktide 
konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et) võimaldab juurdepääsu 
ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka 
mitteärilisel eesmärgil.

https://europa.eu/european-union/contact_et
https://europa.eu/european-union/contact_et
https://europa.eu/european-union/index_et
https://op.europa.eu/et/publications
https://europa.eu/european-union/contact_et
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/et


EUROPEAN BANKING AUTHORITY

Floor 24-27, Europlaza, 20 avenue André Prothin, 
La Défense 4, 92400 Courbevoie, France

Tel. +33 186 52 7000 
E-mail: info@eba.europa.eu

http://www.eba.europa.eu

http://www.eba.europa.eu
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