ISSN 1977-8961

РЕЗЮМЕ
НА ГОДИШНИЯ
ДОКЛАД ЗА

2015

г.

Europe Direct е услуга, предназначена да Ви помогне да намерите отговори на
въпросите, които си задавате за Европейския съюз.
Единен безплатен номер (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои
оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Снимки:
Европейски банков орган,
istockphoto.com/utah778, стр. 11
print
epub
web
flip book

ISBN 978-92-9245-195-0
ISBN 978-92-9245-201-8
ISBN 978-92-9245-207-0
ISBN 978-92-9245-241-4

ISSN 1977-8732
ISSN 1977-8961
ISSN 1977-8961
ISSN 1977-8961

doi:10.2853/00035
doi:10.2853/59726
doi:10.2853/210828
doi:10.2853/137029

DZ-AA-16-001-BG-C
DZ-AA-16-001-BG-E
DZ-AA-16-001-BG-N
DZ-AA-16-002-BG-N

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).
Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2016 г.
© Европейски банков орган, 2016 г.
Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника.

РЕЗЮМЕ
НА ГОДИШНИЯ
ДОКЛАД ЗА

2015

г.

Р Е З Ю М Е

Н А

ГОД ИШ НИЯ

Д ОК Л А Д

З А

2 0 1 5

Постигнато през 2015 г.
Завършване на Единния наръчник
и подобряване на последователността
на пруденциалното регулиране
През 2015 г. Европейският банков орган (ЕБО)
положи усилия, за да завърши по-голямата
част от пакета Г-20, като по този начин засили Единния наръчник, приложим за банковия
сектор на Европейския съюз (ЕС). Тази задача
включваше задължителни технически стандарти, доклади, насоки и становища съгласно Директивата за капиталовите изисквания
(ДКИ)/Регламента за капиталовите изисквания
(РКИ) по редица теми.
В областта на възнагражденията през 2015 г.
ЕБО положи усилия да осигури по-стабилна
рамка за възнаграждения в институциите на
територията на ЕС и условия на равнопоставеност чрез разработване на насоки за по-стабилни политики за възнагражденията, които
ще влязат в сила от 1 януари 2017 г. Прилагането на принципа на пропорционалност при
определени обстоятелства беше важен елемент от работата на ЕБО в тази област. Това
помогна на Органа да представи становище
на Европейската комисия, Европейския парламент и на Съвета, съдържащо информация
за текущия преглед на разпоредбите относно
възнагражденията.
В областта на ликвидността през 2015 г. ЕБО
публикува своето предложение за калибриране на коефициента на стабилност на нетното
финансиране (NSFR), както и оценката на неговото въздействие върху рисковия профил на
институциите на ЕС от страна на бизнес модела върху финансовите пазари, банковото кредитиране и цялата икономика. В Доклада за
NSFR ЕБО препоръчва въвеждането на NSFR
в ЕС на индивидуална и консолидирана основа
и предвижда дерогации за някои европейски
особености, съгласно искането на Комисията. Докладът за NSFR ще подкрепи Комисията в нейната оценка на целесъобразността на
прилагането на NSFR в ЕС и ще представи
своето законодателно предложение относно
NSFR на Европейския съвет и Европейския
парламент до края на 2016 г., за да се увери,
че институциите имат стабилен източник на
финансиране.

Фигура 1: ЕБО в контекста на Банковия съюз
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ции за „действителна продажба“ и синтетични
секюритизации. В своите препоръки ЕБО подчерта важността преструктурирането на пазара
на секюритизация да увеличи доверието на
инвеститорите в секюритизираните продукти,
да премахне възприетото клеймо, поставено върху пазара на секюритизация след неустойки, свързани с ниско качество, и рискови
продукти във финансовата криза, както и да
осигури алтернативен канал за финансиране
на реалната икономика. В допълнение ЕБО,
съвместно с Европейския орган за ценни кни
жа и пазари (ESMA) и Европейския орган за
застраховане и професионално пенсионно
осигуряване (ЕІOPA), проведе консултации със
заинтересованите страни относно съставянето
на кредитните рейтинги, свързани със секюритизираните продукти, в степените на кредитно
качество, които определят капиталовите изисквания съгласно Регламента за капиталовите изисквания. Също така ЕБО проведе задълбочен анализ на прозрачността на пазарите на
секюритизация в ЕС.

През 2015 г. ЕБО направи значителен принос
в развитието на европейската регулаторна
рамка за секюритизация и изигра важна роля
в предложението на Комисията за съживяване на пазарите на секюритизация в контекста
на проекта за Съюза на капиталовите пазари,
който е по същество базиран на становището и препоръките на ЕБО, издадени през юли
и декември 2015 г., обхващащи секюритиза-
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Завършване на регулаторната
рамка за ефективни схеми за
възстановяване, преструктуриране
и гарантиране на депозити
В областта на управлението на кризи ЕБО
стартира амбициозна работна програма за
подпомагане на всички държави членки на
ЕС да засилят своите режими за възстановяване, преструктуриране и защита на вложителите. Работната програма се фокусира върху:
i) завършване и подобряване на регулаторната рамка чрез стандарти и насоки от ниво 2;
ii) насърчаване на сближаване в областта на
надзора, включително чрез колегиите от надзорни органи и колегиите за преструктуриране;
и iii) оказване на подкрепа на амбициозна програма за преструктуриране на глобално ниво.
Създаването на банковия съюз добави допълнителна отговорност на ЕБО в ролята и на координатор за ЕС.
С неговите мандати, произтичащи от Директивата за възстановяване и преструктуриране
на банките (ДВПБ) и Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите (ДСГД), от
2014 г. до момента ЕБО е изготвил 33 технически стандарта, насоки и становища в контекста
на преструктурирането и защитата на вложителите. Тези продукти от ниво 2 завършват хармонизираната регулаторна рамка и осигуряват
подкрепа на надзорните органи и органите за
преструктуриране и схемите за гарантиране на
депозитите (СГД) в ЕС за практическото приложение на правилата.
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Област от особено значение в работната програма на ЕБО през 2015 г. беше проектът на
окончателните регулаторни технически стандарти (РТС) за определяне на минимални изисквания за собствен капитал и приемливи
задължения (МИПЗ). Съгласно ДВПБ, МИПЗ
гарантира, че дадена институция разполага
в уязвимото звено с достатъчно приемливи задължения, които могат да бъдат записани или
преобразувани за поемане на загубите. МИПЗ
се определя от органите за преструктуриране
за всеки отделен случай за всяка институция
като стабилен минимум. Регулаторните технически стандарти (РТС) допълнително определят критериите, приложими за това изискване,
и по този начин се стремят да постигнат значително по-висока степен на хармонизация, като
същевременно зачитат разнообразието на институциите и бизнес моделите в ЕС.
По отношение на трансграничното сътрудничество и координация ЕБО създаде рамка за
сътрудничество на органите за преструктуриране и други органи в колегиите. Тя осигурява активен обмен на информация и насърчава
ефективен диалог между органите, отговорни за банките и техните дъщерни дружества/
важни клонове, и осигурява съдействие за
постигане на съвместни решения.
В заключителния проект на РТС ЕБО определя
как трябва да функционират тези колегии, като
обхваща, наред с други въпроси, създаването
и управлението на колегиите за преструктуриране, разработването на планове за преструктуриране в тях и изпълнението на схеми за
преструктуриране.
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Фигура 2: Основни теми в областта на надзора през 2015 г.
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Засилване на сближаването
в областта на надзора и осигуряване
на последователно прилагане на
надзорните и регулаторни политики
в ЕС
През 2015 г. двете важни теми от работата по
сближаване в областта на надзора бяха: „стълб
2“, с оглед на очакваната дата на изпълнение
на насоките на ЕБО за общи методики за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) на
1 януари 2016 г. и „планиране на възстановяването“, като се има предвид влизането в сила
на ДВПБ в началото на годината и изискванията на колегиите от надзорни органи.
Работата на ЕБО по сближаването в областта
на надзора беше осъществена чрез оценка на
надзорните практики, изготвяне на надзорна
политика и програма за обучение на ЕБО.
 Оценка на надзорните практики: ЕБО насочи усилията си върху изготвянето на първия
годишен доклад за сближаване в областта
на надзора (публикуван през април 2015 г.),
както и върху оценка на функционирането на
колегиите от надзорни органи и сближаването в областта на планиране на възстановяването.
 Изготвяне на надзорна политика: през
2015 г. работата, свързана с политиката на
ЕБО за сближаване в областта на надзора,
беше насочена към въпросите от стълб 2.
За да премахне неяснотите и да доведе до
сближаване в по-висока степен, ЕБО публикува становище относно взаимодействието
на стълб 1, стълб 2 и комбинираните изисквания за предпазен марж и за максималната сума за разпределяне (МСР). Освен това
в контекста на стълб 2 понастоящем ЕБО
разработва политика за риска за информационните и комуникационни технологии
(ИКТ), резултатите от която ще допълнят насоките на ЕБО за ПНПО. На последно място,
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СРАВНИТЕЛЕН
АНАЛИЗ ЗА НАДЗОР

7

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ЕБО разработва политика за опростени задължения за планиране на възстановяването съгласно ДВПБ.
 Програма за обучение на ЕБО: през 2015 г.
ЕБО предостави рекорден брой от 24 програми за обучение на персонала на компетентните органи, което представлява увеличение
от 41 % спрямо предлаганите обучения през
2014 г., достигайки повече от 1 000 участници. Обучението на ЕБО през 2015 г. обхвана
16 секторни програми за обучение, две от
които междусекторни и съвместно организирани с EIOPA и пет обучения по междуличностни умения. Общо 1 018 души взеха участие в програмите за обучение на ЕБО през
2015 г., като някои кандидати бяха включени
в резервните списъци за участие в сесии, за
които се бяха записали твърде много желаещи.

Идентифициране, анализ
и преодоляване на основните рискове
в банковия сектор на ЕС
Като част от оценката на ЕБО на рисковете
и уязвимостта на банковата система на ЕС,
ЕБО продължи да публикува доклад за оценка на риска (ДОР) два пъти годишно. Докладът
предоставя предварителен анализ на рисковете въз основа на надзорни и пазарни данни,
както и на проучване на пазара.
Таблиците на риска на ЕБО са друг елемент от
редовната оценка на риска, провеждана всяко тримесечие от ЕБО, и допълват доклада за
оценка на риска. Те обобщават основните рискове и слабости в банковия сектор на базата
на развитието на набор от ключови показатели
за риска (КПР). Като се имат предвид разширения списък на докладващите органи и увеличения брой на КПР, може да се каже, че през
2015 г. ЕБО извърши значителна работа за подобряване на таблицата на риска.
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ЕБО наблюдава също тенденциите в качеството на активите в страните от ЕС. Органът
участва в дискусии относно необслужваните
кредити в Икономическия и финансов комитет и в Комитета по финансови услуги на ЕС с
анализи на връзката между коефициентите на
капиталова адекватност, коефициентите на необслужваните кредити и желанието на банките
да отпускат заеми, както и промените в бизнес
моделите на банките и тяхната рентабилност.
През 2015 г. ЕБО предостави вътрешно и на
Съвета на надзорниците докладите за резултатите от дейността на банките на Европейския
съюз с подробни данни за отделните банки на
базата на тримесечните резултати на големите
банки на ЕС.
През септември 2015 г. ЕБО започна да публикува доклад за тежестите върху банковите
активи, който ще се публикува ежегодно на
интернет страницата на ЕБО. Освен редовните
доклади ЕБО допринесе за провеждането на
специални проучвания. В началото на 2015 г.
Органът публикува документ за потенциалните
последици от регулаторни мерки върху бизнес
моделите на банките. Документът разглежда
възможните промени, които банките ще се наложи да въведат, за да приспособят начина си
на извършване на дейност към новите регулаторни изисквания.
През 2015 г. ЕБО извърши значителна подготвителна работа за стрес тест в рамките на ЕС
за 2016 г. Основните елементи на този тест за
устойчивост вече бяха публикувани през юли
2015 г., а през ноември 2015 г. ЕБО публикува
преработен проект на методологическа бележка относно теста за устойчивост заедно с проектите на шаблоните за теста за устойчивост.
Заинтересованите страни бяха насърчени да
коментират методологията и шаблоните.
ЕБО проведе общоевропейска кампания за
прозрачност през втората половина на 2015 г.
Данните, които обхващат 105 банки от 21 страни в ЕС и Норвегия, бяха публикувани на 24
ноември 2015 г. На своята интернет страница
ЕБО публикува обширен набор от данни за отделните банки, включително широка гама от
интерактивни инструменти за улесняване на
анализа и визуалното представяне на резултатите. Публикацията беше допълнена с доклад,
представящ обобщените резултати от кампанията, както и преглед на последните промени
в банките на ЕС.
Обработката и събирането на данните и процедурите за 2015 г. бяха важна стъпка напред, тъй
като ЕБО разчиташе най-вече на информацията, докладвана редовно чрез рамките за надзорна отчетност (финансово отчитане (Finrep),
общо отчитане (COREP)). За първи път шаблоните бяха попълнени централно от ЕБО и бяха
изпратени за проверка от банките и надзорните органи. В този процес ЕБО обработи и оповести 13 600 точно определени изисквания за
данните за всяка участваща банка, което възлиза на над 1,3 милиона точно определени из-

6

исквания за данните, публикувани в обобщена
форма.
През 2015 г. ЕБО възобнови оценката на докладите за стълб 3 (където се изисква информация
съгласно част осма на РКИ), които бяха прекъснати през 2014 г. в полза на разработването
на насоки относно използването на понятията
за същественост, поверителност и собствен характер на информацията, както и относно честотата на нейното оповестяване.
През юли 2015 г. ЕБО публикува доклад за мерките на макропруденциалната политика в ЕС.
Целта беше да се направи преглед на различните практики, прилагани от държавите —
членки на ЕС, по отношение на разпоредбите
за макропруденциалната политика, изложени
в РКИ и ДКИ IV, като се обърне внимание на
взаимодействието между макропруденциалните и микропруденциалните цели и инструменти.
Контролът на качеството на данните беше друга важна област на работа за ЕБО през 2015 г.
след разширяването на събирането на данни
през 2014 г. и с въвеждането на нови стандарти
за отчетност, което предостави напълно хармонизирана информация относно собствения
капитал на банките (СОREP) и данните в счетоводния баланс (Finrep). Значителни средства
бяха инвестирани през цялата 2015 г., което
доведе до редица подобрения, например прилагането на повече от 1 500 правила за валидиране в Европейската надзорна платформа
(ESP) на ЕБО. Освен това меморандумът за
разбирателство за обмен на микропруденциални данни на отделните банки беше актуализиран през 2015 г., което доведе до удължаване
на срока за обхващане на всички компетентни органи, докладващи данни на технически
стандарти за изпълнение (ТСИ) на ЕБО.
През юли 2014 г. Съветът по международни
счетоводни стандарти издаде МСФО 9 Финансови инструменти, който заменя стандарта за
отчитане на финансови инструменти, в сила
в ЕС от 2005 г. (МСС 39). МСФО 9 коренно променя начина, по който се отчитат финансовите инструменти, и следователно се нуждае от
по-задълбочена актуализация на рамката за
финансово отчитане за лицата, докладващи
във връзка с международните стандарти за
финансово отчитане (МСФО), включени в ТСИ
за надзорна отчетност (Finrep). Поради важността на консултациите с институциите по-рано в процеса на прилагане на промените в отчетността на Finrep, ЕБО стартира обществена
консултация относно предложените промени
през декември 2015 г.

Р Е З Ю М Е

Защита на потребителите, про
следяване на финансовите иновации
и осигуряване на безопасни
и ефективни платежни услуги в ЕС
През 2015 г. ЕБО продължи засилването на
защитата на потребителите и насърчаване на
прозрачността, простотата и справедливите
условия на потребителски финансови продук
ти и услуги в рамките на единния пазар. ЕБО
анализира допълнително неуспеха на финансовите институции, извършващи търговия на
дребно, което може да нанесе не само значителна вреда за потребителите, но и сериозно
да подкопае доверието в пазара, финансовата
стабилност и целостта на финансовата система.
ЕБО разработи няколко комплекта регулаторни
изисквания за продуктите, които са в обхвата
на действие на ЕБО, т.е. ипотеки, лични заеми, депозити, разплащателни сметки, платежни услуги и електронни пари. За въпроси,
които попадат извън банковия сектор, но са
от значение за застрахователните и инвестиционните сектори, ЕБО работи в тясно сътрудничество с другите два европейски надзорни
органа (ЕНО) — Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
(EIOPA) и Европейски орган за ценни книжа
и пазари (ESMA). Дейностите, извършени през
2015 г., са както следва:
 През юли 2015 г. ЕБО публикува насоки относно надзора на продукти и правилата за
управление за производители и дистрибутори на банкови продукти на дребно. Те
определят рамка за устойчив и отговорен
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продуктов дизайн и разпространение от производители и дистрибутори.
 През декември 2015 г. ЕБО публикува документ за обсъждане на проекта за насоките
относно политиките и практиките за възнагражденията. С тези проекти ЕБО цели да
се справи с лошите политики и практики за
възнаграждения, които е определил като основна причина за неправомерни продажби на
дребно на продукти на банкови продукти и услуги. Проектите за насоки осигуряват рамка
на финансовите институции да прилагат политики и практики за възнаграждения, които
свързват стимулите със справедливото отношение към потребителите и намаляват риска
от неправомерни продажби и произтичащите
разходи от това поведение за фирмите.
 Наред с насоки относно оценка на кредитоспособността, през юни 2015 г. ЕБО публикува насоки относно просрочени плащания
и принудително изземване в подкрепа на
член 28 от Директивата за ипотечните кредити (ДИК). Тези насоки установяват изисквания по отношение на политиките и процедурите за ранно откриване и справяне
със затруднения за плащане, включително
обучение на персонала, ангажиране с потребителите, предоставяне на информация
и помощ на потребителите, процес на преструктуриране и документиране на отношенията с потребителите, както и запазване на
документацията.
Освен това ЕБО продължи да изпълнява своя
мандат за наблюдаване на нови и съществу-
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ващи финансови дейности и допринесе за
осигуряване на безопасни, лесни и ефективни плащания на дребно в ЕС. През февруари
2015 г. ЕБО публикува становище относно колективното финансиране на базата на кредитирането, насочено до Комисията, Парламента
и Съвета. В работата си ЕБО се фокусира върху
оценката на рисковете, произтичащи за участниците на пазара, както и върху причините за
тези рискове и степента, в която могат да бъдат
разрешени чрез действащите директиви и регламенти на ЕС. В становището Директивата
за платежните услуги (ДПУ) се посочва като
законодателния текст на ЕС, който ще бъде
най-подходящ за колективно финансиране на
базата на кредитирането.
През 2015 г. Органът засили усилията си по
отношение на сближаването на регулаторните и надзорни практики в областта на плащанията. ЕБО има за цел да гарантира сигурни,
лесни и ефективни плащания в ЕС. Като първа
стъпка ЕБО издаде окончателни насоки за сигурността на интернет плащанията, приложими
от 1 август 2015 г. Също така ЕБО е започнал
работа по изпълнението на преработената Директива за платежните услуги (ДПУ2), която
влезе в сила през януари 2016 г. и възложи на
ЕБО разработването на шест технически стандарта и пет комплекта с насоки.
През юни 2015 г. Органът публикува годишния
си доклад относно тенденциите на потребление, в който се посочват осем съответни тенденции, които могат да бъдат основа за потенциална бъдеща работа на ЕБО: задлъжняване
на домакинствата; прозрачност и съпоставимост на банковите такси; иновации в плащанията; структурирани депозити; търговски
практики на продажба и заплащане, както
и доставчици на алтернативни финансови услуги.

Международен ангажимент
ЕБО взема активно участие в заседанията на
Базелския комитет по банков надзор (BCBS),
в много от неговите експертни подкомисии,
както и в редица специализирани работни
и целеви групи. При необходимост Органът допринася за създаването на спецификацията за
определението на BCBS за коефициента на ливъридж и през 2015 г. той допринесе за прегледа на цялата рамка на пазарния риск, известен
като основен преглед на търговския портфейл,
както и за ревизиите на рамката за корекция
на кредитната оценка (CVA). Освен това ЕБО
участва в работата на Базелския комитет във
връзка с редица регулаторни инициативи.
Както предишни години, ЕБО взе активно участие във важни дейности на Съвета за финансова стабилност (СФС) в рамките на ръководната група за преструктуриране и също участва
в консултациите на СФС за финансиране на
банките в процес на преструктуриране. Наско-
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ро ЕБО също взе участие в работния процес на
Групата за трансгранично управление при кризи (CBCM) във връзка с непрекъснатостта на
достъпа до инфраструктурите на финансовите
пазари и до новата група за трансгранично
управление при кризи на инфраструктурите на
финансовия пазар.
ЕБО работи върху обяснителна бележка за
подпомагане на компетентни органи в съставянето на показателите за финансова стабилност на Международния валутен фонд (МВФ)
за лица, вземащи депозити, които използват
статистически данни, получени от ТСИ на ЕБО
за надзорната отчетност.
През 2015 г. Органът получи мандат да прегледа и представи доклад на Комисията относно
прилагането на ДКИ и РКИ за сътрудничеството на Европейския съюз и на държавите членки
с държави извън ЕС, като идентифицира всички области, които се нуждаят от допълнително
развитие по отношение за сътрудничеството
и обмена на информация на трансгранична
основа. ЕБО стигна до заключението, че няма
значителни опасения, въпреки че законодателните промени в областта на оценките за
еквивалентност бяха определени като области,
които биха могли да подпомогнат по-доброто
сътрудничество.
С цел да се улесни последователното участие
на надзорните органи извън държавите —
членки на ЕС, в колегиите от надзорни органи,
ЕБО издаде по собствена инициатива препоръка относно еквивалентността на режимите
на поверителност на 29 надзорни органи от
13 държави извън ЕС. След като всички национални компетентни органи се съгласиха да
спазват констатациите, които ще доведат до
хармонизиране на участието на държави извън
ЕС в колегиите от надзорни органи на ЕС, може
да се каже, че препоръката е стъпка към последователни надзорни практики в ЕС.
Освен това през 2015 г. ЕБО отговори на искането на Комисията за технически консултации
относно еквивалентността на правните и надзорни режими в конкретни държави извън ЕС.
През 2015 г. резултатите от оценката на ЕБО на
шест държави извън ЕС бяха предадени на Комисията под формата на доклад и становище
на ЕБО относно еквивалентността. Освен това
беше подписан меморандум за сътрудничество
между ЕБО и надзорните органи на страните от
Югоизточна Европа, за да се създаде рамка за
сътрудничество и обмен на информация.
На последно място, ЕБО предложи рамково
споразумение за сътрудничество с важни органи в областта на преструктурирането в юрисдикции с големи финансови центрове, което
ще улесни бъдещи споразумения за сътрудничество между контрагенти от държави извън
ЕС и надзорните органи или органите за преструктуриране на ЕС.

Р Е З Ю М Е

Работа по междусекторни въпроси
През 2015 г. ЕБО активно работи в рамките на
съвместния комитет на европейските надзорни
органи (ЕНО) в основните области, които изискват сътрудничество между банковия и други
сектори. Разработено беше също тясно сътрудничество с Европейския съвет за системен
риск (ЕССР) върху няколко теми, включително
плана за стрес тест в рамките на ЕС за 2016 г.
Съвместният комитет постигна значителен напредък през 2015 г. особено в междусекторната
оценка на риска и за допълването на единния
наръчник с продукти за съпоставяне на кредитния рейтинг, секюритизация и борбата срещу изпирането на пари.
Два междусекторни доклада относно рисковете и слабите места извършиха ефективен
преглед на основните междусекторни рискове,
идентифицирани във финансовата система на
ЕС. Слабият икономически растеж в ЕС, средата с ниски лихвени проценти, високата колебливост на финансовите пазари, както и намаляването на ликвидността на структурните
пазари и ниската рентабилност на финансовите институции, са основните фактори, посочени в тези доклади.
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Вследствие на регулаторните правомощия на
ЕНО в рамките на новата четвърта директива
и регламента за борба срещу изпирането на
пари, започнаха консултации за насоки относно базирана на риска борба срещу изпирането
на пари и надзор на финансирането за противодействие на тероризма, както и за насоки
относно опростена и подобрена комплексна
проверка на клиента.
Освен това персоналът на ЕБО участва в няколко работни потока на ЕССР, например във
връзка с теста за устойчивост, макропруденциалните мерки и политика, структурната ликвидност на пазара и антицикличните капиталови предпазни маржове. Най-съществените
теми, по които ЕБО и ЕССР си сътрудничиха
през 2015 г., включваха участие в експертната
група за недвижими имоти, съвместната работна група за ниски лихвени проценти, принос за
окончателния доклад за секторните рискове
и планиране на стрес тест в рамките на ЕС за
2016 г.
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Приоритетни области за 2016 г.
През 2016 г. ЕБО ще има значителен брой
мандати, за да гарантира финализирането на
пакета за реформа на регулирането и последователност в надзорните практики в банковия
сектор на ЕС. Работата, свързана с коефициента на ливъридж, включването на принципа на
пропорционалност в продуктите на ЕБО и преработването на рамката на стълб 3 в системата
на ЕС са сред основните области на фокус през
следващата година. ЕБО ще предложи важен
набор от регулаторни продукти и доклади във
връзка с тези цели.

Насърчаване на общ подход за
калибриране на коефициента на
ливъридж
Важен въпрос за ЕБО през 2016 г. е миграцията
на стълб 1 на коефициента на ливъридж и минималното ниво(а), които трябва да бъдат взети
под внимание, по-специално по отношение на
бизнес моделите и рисковите профили. Значителен брой други аспекти, например взаимодействието със съотношенията, базирани на
рисково претеглени активи (RWA), и изискванията за ликвидност, както и въздействието на
различните сегменти на финансовите пазари,
също трябва да бъдат анализирани. В допълнение към мандата на бизнес моделите, ЕБО
има за задача да оцени някои свързани с въздействието аспекти. По-конкретно трябва да
бъдат оценени взаимодействието на коефициента на ливъридж с изискванията за собствени
средства, базирани на риска, както и изискванията за ликвидност.

Подобряване на рамката за кредитен
риск
През 2016 г. ЕБО ще докладва за своя регулаторен преглед на вътрешнорейтинговия
(IRB) подход, и по-специално ще обобщи получените отговори на дискусионния документ
за бъдещето на вътрешнорейтинговия подход
и становището на EBA как да включи найдобре в бъдещата си работа коментарите,
изразени от участниците. Също така ЕБО ще
изясни предложенията си във връзка с фокуса
на развитието на регулаторната уредба върху аспекти на вътрешнорейтинговия подход,
които изискват по-хармонизирано прилагане
в рамките на изискванията на РКИ и предложената от него времева рамка за развитието
на регулаторните продукти, като например
технически стандарти и насоки в областта на
вътрешнорейтинговия подход. Фокусът на ЕБО
ще бъде върху фаза 2 на работата в областта на
вътрешнорейтинговия подход, която е свързана с определението за неизпълнение, и върху
фаза 3, която се отнася до оценката на рисковите параметри и третирането на просрочените активи.

Преглед на въздействието
на пропорционалността
Като признава значението на диалога със заинтересованите страни, за да се сдобие с конкретни идеи и доказателства, ЕБО организира
семинар по въпросите на пропорционалността
на 3 юли 2015 г. В семинара участваха над 130
делегати, които обсъдиха и разгледаха теми,
свързани с пропорционалността, включително: пропорционалност спрямо простота в банковия правилник; текущи работни потоци върху пропорционалността и опростяването; както
и подходи за предоставяне на пропорционалността на практика. През 2016 г. ЕБО планира
да разгледа допълнителни аспекти на пропорционалността и простотата, както и да бъде домакин на кръгла маса с компетентни органи и с
индустрията, за да даде информация относно
работата по включването на пропорционалност в регулаторните си продукти.

Решаване на наследените активи
на ЕС
ЕБО ще продължи да наблюдава развитието
на необслужваните кредити чрез осигуряване
на редовни актуализации в таблиците на риска
и доклада за оценка на риска и евентуалното
публикуване на специални проучвания. В допълнение, ЕБО планира да направи обстоен
преглед на специфичните за отделните страни
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практики за преструктуриране на необслужваните кредити, като идентифицира общите фактори, възпрепятстващи преструктурирането.

Улесняване на изпълнението
и разбирането на МСФО 9 във връзка с
банките в ЕС
За да се приложи регламентът за обмен на
таксите в ЕС, ще бъде извършена оценка на
въздействието на стандарта въз основа на
извадка от около 50 институции в ЕС. Това ще
доведе до по-добро разбиране на оценката на
въздействието на МСФО 9 върху регулаторните
собствени средства, как институциите се подготвят за прилагането на МСФО 9 и подкрепата
на ЕБО в оценката на взаимодействието между
МСФО 9 и други пруденциални изисквания.

Насърчаване на съответствието,
съпоставимостта и последо
вателността на надзорните практики
в ЕС
ЕБО ще продължи да насърчава ефективното функциониране на единния пазар чрез
разработване на продукти за политиките,
предоставяне на обучение и подкрепа на колегиите от надзорни органи на най-големите
трансгранични банкови групи. По-конкретно
през 2016 г. фокусът ще бъде върху:
 мониторинг на сближаването в областта на
надзора и по-специално на прилагането на
насоките относно ПНПО;
 издаване на продукти за политиките, които
допълват насоките за ПНПО, например насоки, обхващащи тест за устойчивост, процеса
на оценка на адекватността на вътрешния
капитал (ICAAP) и вътрешните процедури за
оценка на адекватността на ликвидността
(ILAAP), третирането на риска при корекция
на кредитната оценка (CVA) съгласно оценката на риска на ПНПО и ИКТ;
 организиране на програми за обучение на
ЕБО (30 планирани събития за обучение
през 2016 г.);
 ангажиране с колегиите от надзорни органи
с акцент върху необходимостта надзорните
органи да обмислят как основните рискове,
идентифицирани от ЕБО, засягат всяка голяма трансгранична кредитна институция.

Провеждане на стрес тест в рамките
на ЕС за 2016 г. и кампания за
прозрачност
През 2016 г. ЕБО отново ще проведе стрес тест
в рамките на ЕС, предназначен да осигури на
надзорните органи, банки и други участници

на пазара обща аналитична рамка за постоянно сравнение и оценка на устойчивостта
на банките в ЕС на икономически удари. През
2016 г. не беше включен праг за успешно или
неуспешно преминаване, тъй като целта е да
се използва стрес тестът като средство за надзор, резултатите от който ще бъдат обсъдени с
отделните банки в процеса на ПНПО в случаите, където могат да се обмислят и смекчаващи
действия. Резултатите от стрес теста ще бъдат
публикувани в началото на третото тримесечие
на 2016 г., придружени от обичайното оповестяване на данни за отделните банки.

Засилване на последователността на
рисково претеглени активи (RWA)
ЕБО ще продължи да работи за отстраняването
на възможни несъответствия при изчисляването на рисково претеглени активи (RWA) в целия единен пазар на ЕС с цел възстановяване на доверието в капитала на банките на ЕС
и вътрешните модели. Дейностите по сравнителен анализ ще се провеждат ежегодно, тъй
като те позволяват идентифицирането на потенциално подценяване на капиталовите изисквания, благодарение на тяхната оценка на
разликите в рисково претеглени активи (RWA)
в институциите на ЕС.

Ревизирана версия на стълб 3
През 2016 г. ЕБО ще работи върху насоки относно прилагането на преработената рамка на
стълб 3 в ЕС.

Осигуряване на последователно
прилагане на новата рамка за
управление на кризи
След като директивата за възстановяване
и преструктуриране на банките и директивата
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относно схемите за гарантиране на депозити
са почти напълно приложени, ЕБО ще увеличи
усилията си за подкрепа и контрол на хармонизираното прилагане на рамката за кризите
и ще допринесе за последователното развитие
и координация на ефективното планиране на
преструктурирането в рамките на ЕС. За да се
постигне тази цел, наред с други дейности ЕБО
ще изготви доклад относно МИПЗ, ще се фокусира върху сътрудничеството между органите за преструктуриране, ще разгледа и оцени
случаите за преструктуриране и ще предостави
обучение на органите за преструктуриране.

луги с минимум по-голямата част от държавите
членки, ще дава консултации по две ТСИ за
оповестяване на документи за улесняване на
сравнението на разходите за платежни сметки и ще приключи работа по насоките относно
възнагражденията на персонала по продажбите. В областта на финансовите иновации ЕБО
ще се фокусира върху иновационни приложения на данните на потребителите от страна на
финансовите институции с цел идентифициране на рисковете и ползите от тези новаторски
приложения на данни, както за потребителите,
така и за финансовите институции.

Защита на потребителите
и наблюдение на финансовите
иновации

Разработване на мандати по
преработената директива за
платежните услуги и регламента за
обмен на таксите

През 2016 г. ЕБО ще публикува няколко комплекта регулаторни изисквания за справяне
с вредите за потребителите, произтичащи от
банкови продукти, които попадат в неговия
обхват на действие, с конкретен акцент върху иновациите, но ще се фокусира и върху
насърчаване на сближаването в областта на
надзора. Например ще провежда консултации
относно проекта на РТС относно стандартизирана терминология за най-често срещаните ус-
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Важна дейност за ЕБО през 2016 г. ще бъде
разработването на РТС и насоките по ДПУ2
и регламента за обмен на таксите (IFR). ДПУ2
влезе в сила през януари 2016 г. и ще се прилага от януари 2018 г. Тя предоставя 11 мандата
на ЕБО, някои от които ЕБО ще трябва да изпълни в срок от 12 месеца от влизането в сила,
а други трябва да се изпълнят в срок от 18 или
24 месеца.
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Осигуряване на ефективни
и прозрачни процеси в помощ
на дейността на ЕБО
Ангажиране на заинтересованите
страни в регулаторната дейност на
ЕБО
Основна част от ангажимента на ЕБО със заинтересованите страни е чрез неговата Група
на участниците от банковия сектор. Мнението
на Групата се търси във връзка с постигане на
действия, свързани с РТС и ТСИ, насоки и препоръки до степента, в която те не засягат отделни финансови институции. През 2015 г. Групата
на участниците от банковия сектор предостави становища по 24 консултативни документа,
включително две становища по консултативни
документи на Съвместния комитет и четири
отговора на документи за обсъждане на ЕБО,
например по отношение на защитата на потребителите, секюритизацията, малки и средни предприятия (МСП), поддържащи фактори
и вътрешнорейтинговия подход.
Вторият мандат на Групата започна на 15 октомври 2013 г. и трябва да приключи на 14
април 2016 г. От 30-те члена на Групата 10 са
делегати от кредитни и инвестиционни институции, три от които представляват спестовни
или кооперативни банки, 10 са представители на потребителите и ползвателите, шест са
университети, два представляват МСП и два са
представители на работниците и служителите.

Посредничество и нарушение на
правото на Европейския съюз
Въпреки че е имало няколко случая на разногласия между компетентните органи, през
2015 г. към ЕБО не са отправяни искания за
предоставяне на помощ в една от тези формални процедури по медиация. Независимо от
това, ЕБО играе важна роля при предоставянето на помощ за уреждане на разногласията
между компетентни органи по неформален начин.
През 2015 г. бяха оценени девет случая на
евентуално нарушение на правото на Европейския съюз. До края на 2015 г. по-голямата част
от тях бяха приключени, тъй като беше установено, че исканията са недопустими, състоянието на останалите ще бъде решено през 2016 г.,
когато правилната им оценка ще бъде приключена в края на годината. През 2015 г. нито едно
от исканията, отправени до ЕБО в съответствие

с член 17 от Регламента за ЕБО, не доведе до
приемане на препоръка за нарушение на правото на Европейския съюз.

Провеждане на партньорски проверки
През 2014 г. всички компетентни органи преминаха през партньорска проверка във връзка
с тяхното спазване на насоките на ЕБО за оценка на пригодността на членовете на управителния орган и лицата, заемащи важна позиция
(EBA/GL/2012/06). Проверката започна през
втората половина на 2014 г., а окончателният
доклад беше одобрен от Съвет на надзорниците през юни 2015 г. Партньорската проверка
включваше самооценка от компетентните органи, последвана от фаза на преразглеждане
от партньори. ЕБО проведе допълнително осем
посещения на място до компетентни органи на
базата на резултатите от документалната партньорска проверка за допълване на финалната си оценка. Окончателният доклад с всички
заключения от партньорската проверка и от
посещенията на място беше публикуван през
юли 2015 г.
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Оценяване на разходите и ползите
През 2015 г. ЕБО публикува два доклада от проследяване на въздействието на транспонирането на изискванията на споразумението „Базел ІІІ“ в ЕС — през март за данните към юни
2014 г. и през септември за данните към декември 2014 г., съгласно допускането за статичен
балансов отчет. В резултат на тази дейност,
която се проведе паралелно с провежданото
от BCBS в глобален мащаб, бяха събрани обобщени резултати по отношение на капитала,
рисково претеглените активи, ликвидността
и коефициента на ливъридж за банките в ЕС. В
двете дейности участваха съответно 148 и 364
банки от ЕС, от които 40/53 банки представляват банки от група 1 (най-големите международно активни банки от ЕС с капитал от ред 1,
надвишаващ 3 милиарда евро).

Поддържане на интерактивен единен
правилник
Много работа беше извършена по отговаряне
на въпроси на заинтересованите страни във
връзка с тълкуването и прилагането на единен правилник: на 31 декември 2015 г. около
2 550 въпроса и отговора (в сравнение с 1 700
в края на 2014 г.) бяха изпратени чрез уеб интерфейса. От тях около 930 въпроса и отговора бяха отхвърлени или изтрити (от около 600
в края на 2014 г.), на около 830 въпроса и отговора беше отговорено (повече от около 580
в края на 2014 г.), а приблизително 790 въпроса
и отговора са в процес на разглеждане (повече от около 580 в края на 2014 г.). Освен това
от 790 въпроса и отговора, които са в процес
на разглеждане, 90 са свързани с ДВПБ, останалите са свързани с РКИ-ДКИ, а по-голямата част (около 75 %) са относно докладване на
проблеми, последвано от въпроси и отговори
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във връзка с ликвидния риск, кредитния риск
и пазарния риск.
Тези цифри показват все по-голямото търсене
на по-голяма яснота по отношение на законодателните и регулаторните рамки, обхванати
в инструмента за въпроси и отговори, и по-общо за единния наръчник в банковото дело.

Предоставяне на правна помощ
и защита на личните данни
През 2015 г. правно осигуряване, анализ и контрол на качеството бяха предоставени на регулаторните продукти на ЕБО, включително
техническите стандарти, насоки, препоръки,
становища и технически съвети. Освен това
ЕБО работи с Комисията, EIOPA и ESMA, за да
създаде работни практики, предназначени да
гарантират, че техническите стандарти могат
да бъдат одобрени и публикувани от Комисията възможно най-бързо след приемането им от
Съвета на надзорниците.
Правна помощ беше предоставена и по оперативни въпроси за Органа, включително въпроси, свързани с новото седалище, въпроси,
свързани с човешките ресурси, произтичащи
от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, споразумения с доставчици на ЕБО и искания на
органи на ЕС като Европейската сметна палата
и Европейския омбудсман. През 2015 г. ЕБО
разгледа над двадесет и четири официални
жалби, получени директно от физически или
юридически лица, повечето от които се отнасяха до редица въпроси, свързани със защита
на потребителите.
По отношение на защитата на личните данни
през 2015 г. определените служители в ЕБО
популяризираха важността на въпросите за
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защита на данни с персонала на ЕБО, особено
чрез повишаване на значението на защитата
на данните по време на въвеждащи сесии, организирани за новоприсъединили се лица.

Предоставяне на електронни услуги
в подкрепа на основните функции на
ЕБО и вътрешната администрация
През 2015 г. ИТ фокусът беше върху поддържането и поддръжката на производствени
системи за събиране на данни и прилагането
на редица проекти в съответствие с работната
програма за ИТ. За да подобри и подпомогне
прилагането на единния правилник, ЕБО въведе две нови версии на ESP за разширяване на регулаторната рамка във финансовото
и обща докладване на COREP 2.1.0 и Finrep
2.1.3. Освен това беше приложен проектът за
уведомления и санкции, за да се осигури на
компетентни органи сигурна платформа за подаване на уведомления и санкции до ЕБО.

Комуникация и насърчаване на
работата на ЕБО
През годината ЕБО започна да работи по задачи, свързани с новата комуникационна страте-
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гия, приета от Управителния съвет на ЕБО през
март 2015 г. Наблюдава се увеличение на броя
на редовните информационни брифинги и интервюта с представители на медиите в ЕС. Със
172 новини и съобщения за пресата, публикувани през 2015 г., ЕБО запази нивото от пред
ходни години по отношение на дейностите за
популяризиране (175 през 2014 г. и 157 през
2013 г.). Социални медийни платформи като
Twitter, YouTube и LinkedIn бяха използвани за
публикуване на специфични новини базирани
на конкретен случай. До края на годината профилът на Органа в Twitter привлече повече от
2 000 последователи, а общността в LinkedIn,
която следеше ЕБО, беше средно 6 159 души.
През 2015 г. започнаха да се издават тримесечни бюлетини, насочени до националните
служители в пресслужбите на централни банки
от ЕС и до медиите. В допълнение, през втората половина на годината се проведоха комуникационни дейности, насочени по-интензивно към конференцията, отбелязваща петата
годишнина от основаването на ЕБО, която се
проведе в Лондон през февруари 2016 г. През
2015 г. бяха актуализирани и реорганизирани
части от публичния уебсайт на ЕБО, за да се
рационализира информацията и да се окаже помощ на потребителите при навигиране
в сайта.
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Вътрешното управление
Управителен съвет
През декември 2015 г. Съветът на надзорниците избра двама нови членове на Управителния
съвет и преизбра трети член за втори мандат.
През 2015 г. Управителният съвет беше съставен от четирима членове от участващи в единния надзорен механизъм (ЕНМ) държави членки (Германия, Испания, Италия и Холандия)
и двама членове от неучастващи в ЕНМ държави членки (Полша и Обединеното кралство),
които се срещнаха пет пъти в седалището на
ЕБО в Лондон.

Основни тенденции
През 2015 г. имаше няколко промени във вътрешната организационна структура на ЕБО.
По-специално, в резултат на новите задачи,
възложени на ЕБО, както и на необходимостта
от разделяне на задачите по надзора и преструктурирането беше създаден нов и независим отдел за преструктуриране от 1 февруари
2015 г. Вследствие на това всички функции,
свързани с преструктурирането, попадащи
в обхвата на отдел „Регулиране и надзор“,
бяха прехвърлени върху новото звено, а старото звено „Възстановяване, преструктуриране
и регистрация“ към отдел „Регулиране“ беше
разформировано. Освен това звено „Координация на изпращаща и приемаща държава“
към отдел „Надзор“ беше преименувано на
звено „Сближаване в областта на надзора“, а

функциите му бяха пренасочени към сближаване в областта на надзора. През март 2015 г.
звено „Защита на потребителите и финанси“
също беше преименувано на звено „Защита на
потребителите, финансовите иновации и плащанията“, за да се отрази увеличаването на
броя на мандатите за плащанията, които ЕБО
започна да приема.
Към края на 2014 г. ЕБО успешно се премести в новото си седалище на адрес: Canada
Square, Canary Wharf, Лондон. Преместването
не предизвиква прекъсване на работата и позволи на Органа да изпълнява техническите
и организационните изисквания за дейностите си.

Управление на бюджета и финансово
управление
През 2015 г. ЕБО повтори почти пълното изпълнение на бюджета за предходната година,
като предостави 99,3 % от наличните средства,
а същевременно намали нивото на пренасяне
на 9,7 %. Това беше постигнато в трудни бюджетни обстоятелства. Въпреки определяне
на по-високи нива на персонала на ЕБО, бюджетният орган намали финансовите ресурси
на ЕБО за 2015 г. с около 2 милиона евро (6 %)
в сравнение с предходната година. В допълнение еврото загуби значителна стойност спрямо
британската лира в течение на годината, принуждавайки ЕБО да поиска изменение на бюджета с 1,9 млн. евро, за да може да изпълни
финансовите си задължения. Коригиращият
бюджет беше приет през август 2015 г.
Бюджетът за 2016 беше значително подобрен
и постигна общ бюджет от 38 млн. евро. Това
представлява увеличение с 20 % на първоначалния бюджет за 2015 г. и произтича, както
от ЕБО, така и от бюджетния орган, отчитайки
поуките от предходната година.

Управление на човешките ресурси
В хода на 2015 г. ЕБО организира 40 процедури
за подбор, получи 951 заявления и интервюира 120 кандидати. Общият брой на персонала през 2015 г. възлезе на 156, а именно 118
срочно наети служители, 29 договорно наети
служители и 13 командировани национални
експерти с широк географски произход (26 националности на ЕС) и баланс между половете
(45 % жени; 55 % мъже). За първи път от създа
ването си щатното разписание на ЕБО беше с
1,7 % под планираната цел от 120 позиции за
срочно наети служители.
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Общият оборот на персонала поради оставка, неподновяване и изтичане на договорите
беше 10,3 %. Това беше с 2,6 % по-ниско откол
кото през 2014 г. (12,9 %). През 2015 г. от 117-те
получени заявления за обучения ЕБО избра
и предостави възможности за обучение на
шестима стажанти.

Оценка на резултатите от одита по
време на отчетната година
През 2015 г. Службата за вътрешен одит на
Комисията извърши последващ ограничен
контрол върху управлението на ИТ проектите
и одит на управлението на човешките ресурси. Всички наблюдения и препоръки бяха приети и съответно, ЕБО разработи планове за
действие.
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освобождаване от отговорност във връзка с
изпълнението на бюджета едва наскоро беше
приет), за да формулира отговори на точките за
действие.

Оценка на ефективността на системата
за вътрешен контрол
За да подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на вътрешния контрол, Органът е приел набор от стандарти за вътрешен
контрол (ICS). Осезаемо подобрение беше осъществено през 2015 г. в следните области на
ICS: етични и организационни ценности, цели
и показатели за изпълнение, процес за управление на риска, управление на документи
и информация и комуникация.

Европейска сметна палата
Одитът на годишните счетоводни отчети през
2015 г. се проведе частично от Европейската сметна палата и частично, за втори път, от
външна одиторска фирма (Moore Stephens).
Не бяха изразени критични препоръки и на
1 януари 2016 г. нямаше открита критична препоръка.

Управление на риска
През 2015 г. ЕБО изпълни действие за оценка
на риска, за да идентифицира рисковете и видовете експозиции и да предложи мерки за
смекчаване. Резултатът беше регистър на рисковете, в който рисковете са категоризирани
според тяхната значимост. За най-високи рискове за агенцията се считат рисковете, свързаните с инциденти в ИТ сигурността, налагането на контрол в областите на отговорности,
неочакваните последици от единния наръчник и слабите места в банковия сектор на ЕС.
Разработени бяха действия за смекчаване на
последиците за всички идентифицирани рискове.

Проследяване на наблюденията
на Органа по освобождаване от
отговорност
На 11 април 2016 г. органът, който взема решение за освобождаване от отговорност във
връзка с изпълнението на бюджета, предостави освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на ЕБО във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата
2014 г. Приетият текст за 2014 г. включва 32 параграфа с наблюдения, преобладаващата част
от които бяха забележки (изразяващи удовлетворение) или потвърждения. По отношение на
параграфите, които биха могли да се разгледат
като призив за действие от страна на ЕБО, ЕБО
все още работи по тях (тъй като докладът за
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Подробен списък на продуктите
на ЕБО, изготвени през 2015 г.
Вид на продукта

Заглавие

Насоки

Насоки относно просрочени плащания и принудително изземване
Насоки относно инструмента за разделяне на активите
Насоки относно методите за изчисление на вноски в схеми за гарантиране на депозитите
(СГД)
Насоки относно бариерите на преструктуриране
Насоки относно условията за групова финансова подкрепа
Насоки относно оценка на кредитоспособността съгласно ДИК
Насоки относно опростени задължения
Насоки относно предпоставките за ранна намеса
Насоки относно показатели, свързани с плана за възстановяване
Насоки относно задълженията за плащане съгласно СГД
Насоки относно минимален списък с услуги или съоръжения, необходими за да се даде
възможност на получателя да управлява бизнес, прехвърлен му съгласно ДВПБ
Насоки относно контрола на продукти и правилата за управление на банкови продукти на
дребно
Насоки относно продажбата на бизнес инструмент съгласно ДВПБ
Насоки относно националните предварителни списъци с най-представителните услуги,
свързани с платежна сметка, за които се събират такси съгласно Директивата за
разплащателните сметки
Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от нетърговски дейности
в контекста на ПНПО
Насоки относно уведомленията относно паспортната дейност за кредитните посредници
съгласно ДИК

Технически стандарти за
изпълнение

ТСИ относно сравнителен анализ на портфейли
ТСИ относно публичността на споразуменията за групова финансова подкрепа
2 ТСИ относно кредитни оценки от институциите за външен рейтинг (ИВР)
ТСИ относно процедури, формуляри и образци за предоставянето на информация за планове
за преструктуриране
ТСИ относно единните формати, шаблони и определения за идентификацията и предаването
на информация от компетентните органи и за органите за преструктуриране на ЕБО
Актуализирани ТСИ относно публичността и надзорната отчетност на коефициента на
ливъридж за институциите на ЕС
Актуализирани ТСИ относно докладване на коефициента на покритие на ликвидността
Актуализирани ТСИ относно публичността и надзорната отчетност на коефициента на
ливъридж за институциите на ЕС
Изменени ТСИ относно надзорна отчетност за институции

Регулаторни технически
стандарти

Изменени РТС за категоризиран персонал
3 РТС относно пруденциалните изисквания за депозитари на ценни книжа (ДЦК)
РТС относно сравнителен анализ на портфейли
РТС относно условията за предоставяне на групова финансова подкрепа
РТС относно договорно признаване на споделяне на загуби
РТС относно РТС за независимите оценители
РТС относно планове за бизнес реорганизация
РТС относно критериите на МИПЗ
РТС относно уведомяване и известие за отмяна по ДВПБ
РТС относно оперативното функциониране на колегиите за преструктуриране
РТС относно подробна документация за финансови договори
РТС относно методиката за оценка за валидиране на модели на кредитния риск
РТС върху оценката на производни при преструктуриране
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Становища/консултации

Становище относно функционирането на процеса на бенчмаркинг
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Становище относно европейска рамка за квалифицирана секюритизация
Становище относно вноски в Единния фонд за преструктуриране
Становище относно колективно финансиране на базата на кредитирането
3 становища относно рамката за преобразуване на банките в ЕС, която обхваща
определянето на критичните функции и основните бизнес линии, както и правилата за
изключване на задължения от прилагането на инструмента за споделяне на загуби
Становище относно РТС за допълнителни показатели за мониторинг на ликвидност
Становище относно РТС за дерогации за валути с ограничения
Становище относно риска при корекция на кредитната оценка (CVA)
Становище относно МСР
Становище относно добри практики за ипотеки
Становище относно РТС за методологията за ипотечната заемна стойност
Становище относно ТСИ за валути с ограничения за наличието на ликвидни активи
Становище относно прилагането на пропорционалност
Становище относно отказ от решаване на потенциални проблеми с концентрацията на
обезпечени облигации
Становище относно сътрудничеството с трети страни
Становище относно определянето на допустимия капитал
Становище относно защитените договорености в ситуация на преструктуриране
Доклад относно инвестиционните посредници
Публикувани доклади

Годишен доклад за 2014 г.
Доклад относно изпълнението на плана за действие на колегиите на ЕБО за 2014 г.
и създаването на план за действие на колегиите на ЕБО за 2015 г.
Доклад относно подхода за определяне на критичните функции и основни бизнес линии
в плановете за възстановяване
Доклад относно тенденциите на потребление през 2015 г.
Годишен доклад относно сближаването в областта на надзора
Доклад относно инвестиционните посредници
Доклад относно потенциалните последици от регулаторни мерки за бизнес моделите на
банките
Доклад относно прилагането на законовите разпоредби за сътрудничеството и обмена на
информация между надзорните органи на ЕС и извън ЕС
Доклад относно тежестите върху активите през 2015 г.
Есенен доклад на Съвместния комитет за рисковете и слабите места във финансовата
система на ЕС
Доклад на Съвместния комитет за секюритизацията
Пролетен доклад на Съвместния комитет за рисковете и слабите места във финансовата
система на ЕС (май 2015 г.)
Списък на финансовите конгломерати през 2015 г.
Доклад относно одобрените по-високи съотношения за възнаграждение
2 доклада относно ДКИ IV — РКИ / Действие за мониторинг Базел III
Доклад относно действието за сравнителен анализ на кредитния риск между контрагенти
Доклад относно сценариите на сравнителен анализ в плановете за възстановяване
Доклад относно CVA
Насоки относно експозициите на паралелни банкови предприятия
Доклад относно квалифицираната секюритизация
Доклад относно NSFR
Доклад относно прилагането на пропорционалност
Доклад относно синтетичната секюритизация
Доклад относно сравнителния анализ на възнагражденията и на високоплатените служители
(2013 г.)
Доклад относно използването на надбавки
2 доклада относно оценката на риска на европейската банкова система
Доклад относно макропруденциалните политически мерки
Доклад относно действие за прозрачност
Доклад относно мониторинга на допълнителни инструменти от ниво 1 (АТ1) на институциите
на ЕС
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Вид на продукта
Препоръки

Партньорски оценки
Документи за обсъждане

Дискусионни документи

20

Заглавие

Препоръки относно еквивалентността на режимите на поверителност
Променени препоръки относно еквивалентността на режимите на поверителност
Партньорска проверка на насоките относно тяхното придържане към насоките за оценка на
пригодността на членовете на управителния орган и лица, заемащи важни позиции (EBA/
GL/2012/06)
Документ за обсъждане относно ТСИ за процедури, формуляри и образци за планиране на
резолюции
Документ за обсъждане относно насоки за комуникация между компетентните органи
и одитори
Документ за обсъждане относно насоки за рисковите фактори и опростена и подобрена
комплексна проверка на клиента
Документ за обсъждане относно насоки за максималния размер на експозициите към
паралелни банкови предприятия
Документ за обсъждане относно насоки за базиран на риска надзор
Документ за обсъждане относно насоки за опростена комплексна проверка
Документ за обсъждане относно насоки за разумни политики за определяне на
възнагражденията
Документ за обсъждане относно РТС за критериите за преференциално третиране
в трансгранична вътрешногрупова финансова подкрепа съгласно LCR
Документ за обсъждане относно насоки за прилагането на определението за неизпълнение
Документ за обсъждане относно ТСИ за обмените на информация между органите по
отношение на квалифицираните дялови участия
Документ за обсъждане относно ТСИ за описанието на кредитните оценки за
секюритизационни позиции на институциите за външен рейтинг (ИВР).
Документ за обсъждане относно РТС за методология за оценка на вътрешнорейтинговия
подход
Документ за обсъждане относно РТС за пруденциалните изисквания за депозитари на ценни
книжа (ДЦК)
Документ за обсъждане относно РТС за изключване от корекция на кредитната оценка на
нефинансови контрагенти извън ЕС
Документ за обсъждане относно РТС за условията за капиталовите изисквания за ипотечни
експозиции
Документ за обсъждане относно РТС за рисковите тегла за експозиции по специализирано
кредитиране
Документ за обсъждане относно РТС за техники за намаляване на риска за извънборсови
деривативни инструменти, непреминали клиринг чрез централен контрагент (ЦК)
Документ за обсъждане относно насоки за уведомленията относно паспортната дейност за
кредитните посредници съгласно ДИК
Документ за обсъждане относно насоки за изискванията за възнаграждения за персонала по
продажбите
Документ за обсъждане относно РТС за съдържанието и представянето на основните
информационни документи (ОИД) за пакетите с инвестиционни продукти на дребно
и основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)
Документ за обсъждане относно РТС за разделяне на схемата за плащане с карта и лица за
обработка съгласно IFR
Документ за обсъждане относно РТС за сътрудничество и обмен на информация за
паспортизация съгласно ДПУ2
Документ за обсъждане относно основния лихвен процент съгласно ДИК
Документ за обсъждане относно насоки за изискванията за корекция на кредитната оценка
(CVA) съгласно ПНПО
Документ за обсъждане относно насоки за процеса на оценка на вътрешната капиталова
адекватност (ICAAP) и процеса на вътрешна оценка на адекватността на ликвидността (ILAAP)
Документ за обсъждане относно насоки за споразумения за сътрудничество между схемите
за гарантиране на депозитите
Документ за обсъждане относно насоки за тестовете за устойчивост на СГД
Документ за обсъждане относно насоки за разкриване на поверителна информация съгласно
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките
Документ за обсъждане относно РТС за изискванията за плановете за бизнес реорганизация
Документ за обсъждане относно РТС за подробна документация за финансови договори
Документ за обсъждане относно РТС за оценката на деривати в преструктурирането
Документ за обсъждане относно ТСИ на FINREP за използване на МСФО 9
Документ за обсъждане относно насоки за тест за устойчивост и теста за устойчивост на
надзора
Дискусионен документ и покана за доказателства за малки и средни предприятия и фактори
в подкрепа на МСП
Проект на дискусионен документ на СК на НК на ФИГЗ за автоматизация във финансовите
съвети
Дискусионен документ относно бъдещето на вътрешнорейтинговия подход (IRB)
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