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EBA suunised muude süsteemselt
oluliste ettevõtjate hindamise kohta
Käesolevate suuniste staatus
Käesolev dokument hõlmab suuniseid, mis antakse välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu
24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning
tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ) (EBA määrus) artikli 16 alusel. Kooskõlas
EBA määruse artikli 16 lõikega 3 peavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtma mis
tahes meetmeid, et kõnealuseid suuniseid järgida.
Käesolevates suunistes kirjeldatakse järelevalvetavasid, mis Euroopa Pangandusjärelevalve
hinnangul on asjakohased Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis rakendamiseks, ehk teisisõnu,
kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. Seega Euroopa
Pangandusjärelevalve eeldab, et käesolevaid suuniseid järgivad kõik pädevad asutused ja
finantseerimisasutused, kellele nimetatud suunised on mõeldud. Suuniste adressaadiks olevad
pädevad asutused peaksid suuniseid järgima, lisades need sobival viisil oma järelevalvetavadesse
(nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi), kaasa arvatud juhul, kui suunised on
mõeldud eelkõige finantseerimisasutustele.

Aruandlusnõuded
17. veebruar 2015 peavad pädevad asutused kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 Euroopa
Pangandusjärelevalvele teatama, kas nad järgivad või kavatsevad kõnealuseid suuniseid järgida,
ning kui neid ei järgita või järgida ei kavatseta, siis tuleb seda otsust põhjendada. Kui pädevad
asutused jätavad nimetatud tähtpäevaks vastava teate saatmata, käsitab Euroopa
Pangandusjärelevalve seda nii, et kõnealustes asutustes suuniseid ei järgita. Teated tuleks saata
jaotises 5 esitatud vormil aadressil compliance@eba.europa.eu, märkides viite
„EBA/GL/2014/10”. Teated peaksid esitama isikud, kellel on vajalikud volitused oma pädeva
asutuse nimel aru anda sellest, kas suuniseid järgitakse või ei järgita.
Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated Euroopa Pangandusjärelevalve
veebilehel.

I jaotis. Sisu, reguleerimisala ja mõisted
1.

EBA-l on volitus avaldada suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 131 lõike 3
kohaldamistingimuste määramise kriteeriumide kohta seoses muude süsteemselt oluliste
ettevõtjate hindamisega. Käesolevad suunised sisaldavad ka eeskirju teatud
avalikustamise kohta hindamismenetluse ajal.

2.

Mõistet „koguvara” kasutatakse 1. lisa tabelis 2 esitatud tähenduses.

3.

Käesolevaid suuniseid kohaldatakse asutustele, kelle on liikmesriigid määranud
direktiivi 2013/36/EL artikli 131 lõike 1 kohaselt (edaspidi „asjaomane asutus”).

II jaotis. Muude süsteemselt oluliste ettevõtjate hindamise
punktiarvestuse metoodika
4.

Asjaomane asutus peaks igal aastal hindama Euroopa Liidus emaettevõtjana tegutsevaid
krediidiasutusi ja investeerimisühinguid, Euroopa Liidus emaettevõtjana tegutsevaid
finantsvaldusettevõtjaid,
Euroopa
Liidus
emaettevõtjana
tegutsevaid
segafinantsvaldusettevõtjaid või oma jurisdiktsioonis tegevusloa saanud krediidiasutusi ja
investeerimisühinguid (iga eespool nimetatud ettevõtja on edaspidi „asjaomane
ettevõtja”).

5.

Hindamine tuleks korraldada igal aastal ja see peaks koosnema kahest etapist. Esimeses
etapis peaksid asjaomased asutused arvutama iga asjaomase ettevõtja punktisumma
nende jurisdiktsiooni kuuluva grupi osa vähemalt kõrgeimal konsolideerimistasandil (st
tasandil, mis ei ole samas liikmesriigis tegevusloa saanud või asuv teise ettevõtja
tütarettevõtja), sealhulgas tütarettevõtjad teistes liikmesriikides ja kolmandates riikides,
millele kohaldatakse vajaduse korral punkti 10 kohaselt valikulist kõrvalejätmist.
Piiramata eelmise lause kohaldamist võivad asjaomased asutused samuti kohaldada
käesolevates suunistes kindlaks määratud metoodikat teistel asjakohastel tasanditel, et
saada teavet otsustamiseks, kuidas muude süsteemselt oluliste ettevõtjate puhvrit tuleks
kalibreerida ja mis konsolideerimistasandil tuleks seda kohaldada. Punktisummad peaksid
näitama asjaomase ettevõtja süsteemset olulisust ja need tuleks arvutada allpool
näidatud viisil. Teine etapp peaks seisnema III jaotises kirjeldatud järelevalvelises
hindamises.

6.

Süsteemse tähtsuse punktisumma kindlaks määramise kriteeriumide põhikomplekt peaks
koosnema järgmisest:
(a) suurus;
(b) olulisus asjaomase liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduse seisukohast, mis hõlmab
asendatavust / finantseerimisasutuse taristut;

(c) keerukus, sealhulgas piiriülesest tegevusest tulenev täiendav keerukus;
(d) asutuse või (alam)grupi seotus finantssüsteemiga.
7.

Kõik nimetatud neli kriteeriumi koosnevad ühest või mitmest 1. lisa tabelis 1 loetletud
kohustuslikust näitajast. Kõigile kriteeriumidele tuleks anda võrdne kaal 25%. Iga
kriteeriumi näitajatele tuleks anda sama suhteline kaal kui kriteeriumi muudele
näitajatele. Asjaomased asutused peaksid proovima kasutada liikmesriikides kõnealuste
kohustuslike näitajate ühtlustatud määratlusi, kasutades kogu Europoa Liidu ühise
järelevalveasutuste aruandlusraamistiku tehnilist rakendusstandardit kooskõlas 1. lisa
tabeli 2 kirjeldusega. Kui 1. lisa tabeli 2 näitajate väärtused puuduvad, sest asjaomastel
ettevõtjatel, kes kuuluvad direktiivi 2013/36/EL artikli 131 lõike 1 reguleerimisalasse, aga
kes ei anna rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) raames aru ja kellele ei
kohaldata järelevalveasutuste finantsaruandluse (FINREP) nõudeid, on vähemalt 20,0%
koguvaradest, peaksid asjaomased asutused kasutama asjakohaseid asendusväärtusi. Sel
juhul peaksid asjaomased asutused tagama, et asendusväärtused on nõuetekohaselt
selgitatud ja vastavad maksimaalselt 1. lisa tabeli 2 määratlustele.

8.

Asjaomased asutused peaksid arvutama punktisumma,
(a) jagades iga individuaalse asjaomase ettevõtja näitaja väärtuse liikmesriigi kõigi
asutuste summeeritud vastavate näitajate väärtuste agregeeritud summaga (edaspidi
„nimetajad”);
(b) korrutades saadud protsendi 10 000-ga, et väljendada näitajate punktisummat
baaspunktide alusel;
(c) arvutades iga asjaomase ettevõtja kategooria punktisumma kõnealuse kategooria
näitajate punktisummade aritmeetilise keskmise alusel;
(d) arvutades iga asjaomase ettevõtja üldise punktisumma kõnealuse nelja kategooria
punktisummade aritmeetilise keskmise alusel.

9.

Asjaomased asutused peaksid määrama asjaomased ettevõtjad, kelle punktisumma on
vähemalt 350 baaspunkti, muudeks süsteemselt olulisteks ettevõtjateks. Asjaomased
asutused võivad seda künnist tõsta maksimaalselt 425 baaspunktini või vähendada
minimaalselt 275 baaspunktini, et arvestada liikmesriigi pangandussektori eripära ja
sellest tulenevat punktisummade statistilist jaotust, tagades sellega nimetatud viisil
määratud muude süsteemselt oluliste ettevõtjate grupi homogeensuse, lähtudes muude
süsteemselt oluliste ettevõtjate süsteemsest olulisusest.

10.

Kui liikmesriigi pangandussüsteemis on arvukalt väikesi asutusi, võivad asjaomased
asutused jätta asjaomase ettevõtja määramise menetlusest kõrvale, kui selle asjaomase
ettevõtja suhteline suurus tema koguvarade alusel on kuni 0,02%. Seda otsustades
peaksid asutused arvestama nende asjaomaste ettevõtjate aruandluskoormust, kui nende

hinnangul ei ohusta need ettevõtjad tõenäoliselt kohalikku majandust süsteemselt. Kui
need ettevõtjad jäetakse määramise menetlusest kõrvale, peaksid asjaomased asutused
vältima punktiarvestuse moonutusi, hinnates nende asjaomaste ettevõtjate näitajate
väärtust ja lisades ülejäänud asjaomaste ettevõtjate punktisummade arvutamisel
valimisse virtuaalse ettevõtja, mille näitaja vastab kõnealuste asjaomaste ettevõtjate
näitajate väärtuste summale. Asjaomaste ettevõtjate loetelu tuleks läbi vaadata igas
määramismenetluses.
11.

Asjaomased asutused peaksid punktiarvestusse lisama nimetajatesse liikmesriikides või
kolmandates riikides tegevusloa saanud asutuste filiaalide näitajate väärtused, tagades, et
punktisumma väljendab nõuetekohaselt liikmesriigi pangandussektorit. Teise võimalusena
peaksid asjaomased asutused kaaluma punktisummade arvutamisel valimisse virtuaalse
ettevõtja lisamist, mille näitaja vastab kõnealuste välisfiliaalide näitajate väärtuste
hinnangulisele summale. Lisaks sellele peaksid asjaomased asutused kaaluma kolmandate
riikide filiaalide punktisummade leidmist kooskõlas käesolevates suunistes sätestatud
metoodikaga, arvestades i) kõnealuste kolmandate riikide filiaalide üldist olulisust
kohalikus pangandussüsteemis ja ii) andmete kättesaadavust, võrreldavust ja
asjakohasust seoses kolmanda riigi filiaali tegevusega ja nende muudeks süsteemselt
olulisteks ettevõtjateks määramisega, kui see on usaldatavusnõuete kohaldamisel
asjakohane.

12.

Asjaomased asutused võivad jätta investeerimisühingud eespool nimetatud metoodika
kohaldamisel kõrvale või kasutada teistsugust asutuste valimit või muudetud näitajate
komplekti, kui nende hinnangul ei ole investeerimisühingute korral 1. lisa näitajad
asjakohased või kõigi asutuste alusel nimetajate arvutamine asjakohane. Kui asjaomased
asutused kaasavad investeerimisühingud hindamisse, võivad nad investeerimisühingud
muude süsteemselt oluliste ettevõtjatena kindlaks määrata juhul, kui nende eelmistes
punktides kirjeldatud punktisumma on üle 4,5 baaspunkti.

III jaotis. Muude süsteemselt oluliste ettevõtjate järelevalveline
hindamine
13.

Asjaomased asutused peaksid hindama, kas muude süsteemselt oluliste ettevõtjatena
tuleks kindlaks määrata täiendavaid asjaomaseid ettevõtjaid, lähtuvalt mis tahes
kategooria näitajate punktisummadest ja/või süsteemse olulisusega täiendavatest
kvalitatiivsetest ja/või kvantitatiivsetest näitajatest. Asjaomased asutused peaksid valima
näitajad, mis nende arvates näitavad kõige paremini süsteemset riski nende kohalikus
sektoris või Euroopa Liidu majanduses. Asjaomased asutused ei tohiks määrata asjaomast
ettevõtjat muuks süsteemselt oluliseks ettevõtjaks, kui tema punktisumma ei ületa
4.5 baaspunkti. Asjaomased asutused võivad hinnata asjaomaseid ettevõtjaid või
alamgruppe vastavalt kohaldatavusele kas konsolideeritud või allkonsolideeritud või
individuaalsel alusel.

14.

Asjaomased asutused peaksid hindamise ajal kohaldama ainult 1. või 2. lisas (valikulised
näitajad) loetletud näitajaid, valides näitajale vajaduse korral asjakohase ulatuse.

IV jaotis. Avalikustamine ja teatamine
15.

Asjaomased asutused peaksid avaldama määramismenetluses kohaldatud järelevalvelise
hindamise metoodika kirjelduse koos kasutatud valikuliste näitajatega, samuti puhvri
nõude määramise metoodika. Kui järelevalveasutused kasutavad punktis 9 nimetatud
künnise tõstmise või langetamise võimalust, peaksid nad täpsustama selle muudatuse
põhjused ja määratlema selle liikmesriigi pangandussektori eripära ja sellest tuleneva
punktisummade statistilise jaotuse, millele otsus tugineb.

16.

Asjaomased asutused peaksid avaldama muudeks süsteemselt olulisteks ettevõtjateks
määratud asjaomaste ettevõtjate punktisummad iga aasta 1. detsembriks. See näitab, mis
pangad saavad künnisest rohkem punkte ja määratakse seega automaatselt muudeks
süsteemselt olulisteks ettevõtjateks. Kui kohaldatav, peaksid asjaomased asutused
avaldama ka teistsugustele muudele süsteemselt olulistele ettevõtjatele kohaldatavad
puhvrinõuded.

17.

Kui muuks süsteemselt oluliseks ettevõtjaks määratakse asjaomane ettevõtja, kellel on
punkti 9 kohaselt valitud künnisest vähem punkte, peaksid asjaomased asutused
avaldama iga panga kohta lühiavalduse, milles on järgmine teave:
(a) mis valikulist näitajat (valikulisi näitajaid) kasutatakse muuks süsteemselt oluliseks
ettevõtjaks määramisest teatamiseks;
(b) miks on see näitaja liikmesriigis asjakohane;
(c) miks on pank konkreetse näitaja (konkreetsete näitajate) seisukohast süsteemselt
oluline.

18.

Asjaomased asutused peaksid teatama EBA-le kõigi nende asjaomaste ettevõtjate nimed
ja punktisummad, keda ei jäeta punkti 10 kohaselt kõrvale, ning nende asutuste näitajate
väärtused, millele kohaldatakse järelevalvelist hinnangut.

V jaotis. Lõppsätted ja rakendamine
19.

Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015. Asjaomased asutused
peaksid rakendama käesolevad suunised, kaasates need oma järelevalvemenetlustesse,
kuue kuu jooksul pärast nende avaldamist EBA veebilehel.

20.

Punkti 16 erandina tuleks 2015. aastal määratud muud süsteemselt olulised ettevõtjad ja
nende punktisummad avaldada hiljemalt 1. jaanuaril 2016.

21.

EBA ja asjaomased asutused peaksid 2015. ja 2016. aastal hindama käesolevates
suunistes kasutatud kohustuslikke ning valikulisi näitajaid.

22.

Käesolevad
suunised,
eelkõige
kohustuslik
miinimumraamistik,
sealhulgas
põhikriteeriumid, kohustuslikud näitajad, kaalud ja künnised ning järelevalvelise
hindamise reguleerimisala tuleks läbi vaadata 30. aprilliks 2016. Hindamismetoodika
ajakohasuse
tagamiseks
tuleks
arvestada
rahvusvaheliste
standardite,
järelevalvearuannete ja süsteemse tähtsuse mõõtmisviiside arengut.

1. lisa. Punktiarvestuse kohustuslikud näitajad
Tabel 1
Kriteerium

Näitajad

Suurus

Koguvarad

25.00%

Tähtsus (sh asendatavus /
finantssüsteemi taristu)

Kohalike maksetehingute väärtus

8.33%

Erasektori hoiused Euroopa Liidu hoiustajatelt

8.33%

Erasektori laenud Euroopa Liidu laenuvõtjatele

8.33%

Börsiväliste tuletisinstrumentide (tinglik) väärtus

8.33%

Jurisdiktsiooniülesed kohustused

8.33%

Jurisdiktsiooniülesed nõuded

8.33%

Finantssüsteemisisesed kohustused

8.33%

Finantssüsteemisisesed varad

8.33%

Tasumata võlainstrumendid

8.33%

Keerukus / piiriülene tegevus

Omavaheline seotus

Kaal

Tabel 2
Näitaja

Reguleerimi
sala

Määratlus

Koguvarad

Üle maailma

FINREP (rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS) või üldtunnustatud
arvestustava (GAAP)) — F 01.01, rida 380, veerg 010

Kohalike
maksetehingut
e väärtus

Aruandlusaastal tehtud maksed (v.a grupisisesed maksed): näitaja arvutatakse panga
nende maksete väärtuse alusel, mis saadetakse kõigi nende peamiste
maksesüsteemide kaudu, mille liige pank on.

Üle maailma

Teatada asjaomase ettevõtja poolt suurmaksete süsteemide kaudu saadetud kõigi
sularahamaksete brutokoguväärtus ja korrespondentpanga kaudu saadetud kõigi
sularahamaksete brutoväärtus (nt korrespondent- või nostrokontot kasutades)
aruandlusaastal igas näidatud vääringus. Tuleks teatada kõik korrespondentpanga
kaudu saadetud maksed, olenemata sellest, kuidas korrespondentpank tegelikult
tehingu arveldab. Mitte lisada grupisiseseid tehinguid (st asjaomase ettevõtja grupi
ettevõtjate piires või vahel töödeldud tehinguid). Kui täpsed kogusummad puuduvad,

Näitaja

Reguleerimi
sala

Määratlus
võib teatada teadaolevad ülehinnangud.
Maksed tuleks teatada nende otstarbest, asukohast või arveldamismeetodist
olenemata. See hõlmab muu hulgas tuletisinstrumentidega seotud sularahamakseid,
väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutega ja välisvaluutatehingutega. Mitte
lisada kõnealuste tehingutega seoses arveldatud mis tahes mitterahaliste kirjete
väärtust. Lisada teatava ettevõtja nimel ja klientide (sh finantseerimisasutuste ja
muude äriklientide) nimel tehtud sularahamaksed. Mitte lisada jaemaksesüsteemide
kaudu tehtud makseid.
Lisada ainult väljaminevad maksed (st jätta kõrvale sissetulevad maksed). Lisada CLSi
kaudu tehtud maksete summad. Muude kui CLSi maksete puhul mitte esitada ühtki
väljamineva hulgimüügi makseväärtuse netosummat, isegi kui tehing arveldati
netosumma alusel (st kõik suurmaksete süsteemide kaudu või korrespondentpanga
kaudu tehtud hulgimüügi maksed tuleb teatada brutosumma alusel).
Suurmaksesüsteemide või korrespondentpanga kaudu saadetud jaemüügi maksetest
võib teatada netosumma alusel.
Väärtused tuleb teatada eurodes, kasutades ametlikku vahetuskurssi, mis on
avaldatud aadressil
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en
.cfm (igakuised vahetuskursid) või
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
(igapäevased vahetuskursid).

Erasektori
hoiused
Euroopa Liidu
hoiustajatelt

Ainult
Euroopa Liit

FINREP (IFRS või GAAP) → F 20.06, read 120+130, veerg 010, ELi riigid (z-telg)

Erasektori
laenud Euroopa
Liidu
laenuvõtjatele

Ainult
Euroopa Liit

FINREP (IFRS või GAAP) → F 20.04, read 190+220, veerg 010, ELi riigid (z-telg)

Börsiväliste
tuletisinstrume
ntide (tinglik)
väärtus
Jurisdiktsiooniü
lesed
kohustused

Üle maailma

Üle maailma

FINREP (IFRS) → F 10.00, read 300+310+320, veerg 030 + F 11.00, read 510+520+530,
veerg 030
FINREP (GAAP) → F 10.00,
read 510+520+530, veerg 030

read 300+310+320,

veerg 050

+

F 11.00,

FINREP (IFRS või GAAP) → F 20.06, read 010+040+070, veerg 010, kõik riigid, v.a
päritoluriik (z-telg)
Märkus: arvutatud väärtusest tuleks välja arvata i) asutusesisesed kohustused ning
ii) välisfiliaalide ja tütarettevõtjate kohustused sama asukohariigi vastaspoolte suhtes
FINREP (IFRS või GAAP) → F 20.04, read 010+040+080+140, veerg 010, kõik riigid, v.a
päritoluriik (z-telg)

Jurisdiktsiooniü
lesed nõuded

Üle maailma

Finantssüsteem
isisesed
kohustused

Üle maailma

FINREP (IFRS või GAAP) → F 20.06, read 020+030+050+060+100+110, veerg 010, kõik
riigid (z-telg)

Finantssüsteem
isisesed varad

Üle maailma

FINREP (IFRS või GAAP) → F 20.04, read 020+030+050+060+110+120+170+180,
veerg 010, kõik riigid (z-telg)

Märkus: arvutatud väärtusest tuleks välja arvata i) asutusesisesed varad ning
ii) välisfiliaalide ja tütarettevõtjate varad sama asukohariigi vastaspoolte suhtes

Näitaja

Reguleerimi
sala

Määratlus

Tasumata
võlainstrumend
id

Üle maailma

FINREP (IFRS või GAAP) → F 01.02, read 050+090+130, veerg 010

2. lisa. Valikulised näitajad
Valikuline näitaja

Makseviivituses olev riskipositsioon kokku
Riskiga kaalutud vara kokku
Bilansivälised kirjed
Turukapitalisatsioon
Makseviivituses olev riskipositsioon kokku / liikmesriigi SKP
Koguvarad / liikmesriigi SKP
Erasektori laenud*
Hüpoteeklaenud*
Ettevõtluslaenud*
Jaelaenud*
Jaehoiused*
Hoiuste tagamise süsteemi alusel tagatud hoiused*
Ettevõtjate hoiused*
Mis tahes hoiused*
Jaeklientide arv*
Osa kliiringu ja arvelduse süsteemis*
Turuosalistele või teistele osutatud makseteenused*
Hoiul olevad varad*
Võlakirjade väljastamise tagamine*
Omakapitali väljastamise tagamine*
Kohalike võlakirjade hoidmine
Hoiukontode arv – ettevõtlus*
Hoiukontode arv – jaemüük*
Panga tegevuse geograafiline jaotus
Klientide liik*
Kolmanda taseme varad
Tuletisinstrumendid (varade ja/või kohustuste pool)
Kaubeldavate ja müügivalmis väärtpaberite väärtus (arvestades kõrge likviidsusega varasid)
Tütarettevõtjate arv
Välisriigi tütarettevõtjate arv
Aktiivsete jurisdiktsioonide arv
Kriisilahenduskõlblikkuse määr asutuse kriisilahenduskõlblikkuse hindamise järgi
Välisriigis teenitud netotulu / kogutulu
Mitteintressitulu / kogutulu*
Tagasiostutehingute väärtus
Ostu-tagasimüügitehingute väärtus
Potentsiaalne ülekanduv mõju kongolomeraadi ettevõtjate kaudu
Potentsiaalne ülekanduv mõju aktsionäride kaudu

Valikuline näitaja

Potentsiaalne ülekanduv mõju mainele
Pankadevahelised nõuded ja/või kohustused*
Väärtpaberite laenuks andmise tehingud
Turutehingute mahud või väärtused*
Selle krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi tähtsus, mille liige ettevõtja on
Pandikirjade oluline väljastamine
Väärtpaberistatud nõuded
Osutatud makseteenused*
Ühenduvus välisriikide pangandussüsteemidesse ja -süsteemidest
Ühenduvus välisriikide pangandusvälistesse asutustesse ja pangandusvälistest asutustest
Kauplemiseks hoitavad varad

Tähisega * näitajate korral võivad asjaomased asutused valida asjakohase ulatuse (liikmesriik,
Euroopa Liit, konkreetne piirkond, üle maailma).

